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 השכרת ואחזקת כלי רכב למתן שירותי -מסגרת  הסכם

 ליסינג תפעולי בשיטת 
 

 2019שנת  ___לחודש  __ביום   בלודשנערך ונחתם 

 בין 

  , מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ(החברה למתנ"סים

 לוד 4המלאכה 

 ("החברה"או , "החברה למתנ"סים" - )להלן 
 מצד אחד;          

 לבין

________________________ 

_________________________ 
 

_________________________ 
 

_________________________ 
 

 (או "המחכירה" הספק"" - )להלן
 מצד שני;            

 
 

ומלאים שירותי תפעול ותחזוקה יעילים לקבל מעוניינת  החברה למתנ"סיםו הואיל

כמפורט  להכו ,טת ליסינג תפעוליבשילכלי רכב אותם תשכור לשימוש עובדיה 

 בהסכם זה על נספחיו; 

 1/2019מס' מכרז פומבי  החברה למתנ"סיםפרסמה ים שירותהולצורך קבלת  והואיל

 "(; המכרז)להלן: "

והספק הגיש הצעה במסגרת המכרז והצהיר, בין השאר, כי הנו בעל הידע, הכושר  והואיל

כמפורט  להכו, םשירותיהאים למתן אדם המת-חהמקצועי, הניסיון, היכולת וכו

 בהסכם;

 ; החברה למתנ"סיםוהצעתו של הספק נבחרה על ידי ועדת המכרזים של  והואיל 

במועדים ובתנאים ם שירותיהאת  חברה למתנ"סיםוהספק התחייב ליתן ל והואיל

 המפורטים במסמכי המכרז על נספחיהם ובכפוף לאמור בהסכם זה;

 סכם בין הצדדים כדלהלן :לפיכך הוצהר, הותנה והו
 

 מבוא, כותרות ונספחים .1

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.   .1.1

 כותרות הסעיפים הן לשם ההתמצאות בלבד ואין לתת להן משמעות פרשנית כלשהי. .1.2



                                                      2019/1מכרז 

 

 

2 

לשון נקבה מתייחס גם רבים וההפך, האמור בלשון זכר מתייחס גם להאמור ביחיד  .1.3

 .ולהפך לבני אדם משמעה התייחסות גם לתאגידים התייחסות. וההפך

 

 םמסמכי ההסכ .2

המסמכים המפורטים להלן מצורפים כנספחים להסכם זה והם מהווים חלק בלתי נפרד  .2.1

, לרבות טופס הצעת הספק על כל פרטיה ונספחיה ;ומכרז והמסמכים שצורפו לה הימנו:

ידי הספק על פי -ו על, וכן פרטים ומסמכים שנמסרלהזמנה( 11הצעת המחיר )טופס 

נוסח ערבות  ;(נספח א' להלןליסינג ) טופס הזמנת רכב ;החברה למתנ"סיםדרישת 

 (.נספח ב' להלן) ביצוע

 תפירוש והגדרו .3

בהסכם זה, תהא למילים ולמונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם, זולת אם עולה  .3.1

  כוונה אחרת מהקשר הדברים. 

 לו.הסכם זה לרבות הנספחים  " ההסכם"

"שירותי /"השירותים"

 "הליסינג

תפעולם, תפעולי, -ירותי השכרת רכבים בשיטת ליסינגש

 תיקונם באופן מלא, רישויים, הענקת כיסוי ביטוחי, תחזוקתם

 .מפורט בהסכם זהכ להכו, םיוכל פעילות ו/או הוצאה רלוונטי

 להלן.  9.5 בסעיף הגדרתםכ "תפעול ותחזוקה"שירותי 

 עפ"י הסכם זה.מהספק  סים"החברה למתנאותו שכרה רכב ש רכב"או "כלי  ""רכב

 .סים"החברה למתנמורשי החתימה של  "ים"המנהל

 ., אשר ממונה על השירותים נשוא הסכם זההחברהנציג  "החברה למתנ"סים"נציג 

תקופת בדבר מועד תחילת  לספקבכתב  סים"החברה למתנדעת הו "צו התחלת עבודה"

 . ההתקשרות

ו/או כל מקום אחר בו תפעל השונים  סים"החברה למתנמשרדי  " השירות אתר"

 סים."החברה למתנ

, לפיה, עליו סים"מטעם נציג החברה למתנהוראה בכתב לספק,  "הזמנה"

 לספק רכב לצורך מתן שירותים עפ"י הסכם זה.

 . היבואן הרשמי של הרכב "היבואן" 

 .  לטפל ברכבהיבואן על ידי מוסך שירות מורשה  "מוסך מורשה" 

כפי שמתפרסם מידי  , כולל ירקות ופירות,מדד המחירים לצרכן " מדד"

חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או במידה ויחדל 

פרסום על ידי גוף כאמור, מדד זהה באופיו שיפורסם על ידי גוף 

 אחר.

 .מסירת כל כלי רכבהמדד האחרון שהיה ידוע במועד  " הבסיס מדד"

מחירו הרשמי של רכב מסוים, אשר פורסם ע"י יבואן הרכב  "מחיר היבואן"

שהוזמן על פי  מסירת כלי הרכבוהיה ידוע במועד הרשמי 

 , כולל מע"מ. להלן 10הוראות סעיף 
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אחוז ההפחתה בו נקב המתקבל לאחר הפחתת מחיר החודשי ה "חודשיים דמי שכירות"

 , כולל הצמדות למדדאןממחיר היבו בטופס הצעת המחירהספק 

לכל רכב כפי שהוגש בטבלת הצעת המחיר  על פי הוראות ההסכם

 –ומחולק ל  או סכום נמוך יותר שהוסכם בין הצדדים (,11טופס )

את כל המרכיבים, לרבות בגין ביטול  והם כוללים ,תשלומים 36

השתתפות עצמית והשבת הרכב לקדמותו, ביטוח, רישוי, 

 עבודות חשמל ,פתיים, תחזוקה, חלפיםטיפולים מונעים ותקו

 .ומע"מ

תקופה קצובה במספר חודשים לאחר אירוע פלוני תסתיים בחודש האחרון, בסוף היום  .3.2

בסוף היום האחרון של  -ואם היה חסר אותו יום  ,שמספרו בחודש כמספר יום האירוע

 ".יקלנדארזאת אלא ככל שקיימת התייחסות מפורשת ל"חודש  החודש.

 הקדמה והמבוא לחוזהוגדר באחד המסמכים המרכיבים את ההסכם ו/או בביטוי שה .3.3

תהא לו אותה משמעות בכל המסמכים המרכיבים את ההסכם, זולת אם הקשר הדברים 

 והדבקם מחייבים פירוש שונה.

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .4

התאמה במסמכים השונים המרכיבים את ההסכם, -בכל מקרה של סתירה או אי .4.1

ובהעדר קביעה מפורשת אחרת ובפרט בכל הנוגע לחישוב התמורה, יקבע סדר העדיפות 

לעניין אותה סתירה או אי התאמה, בהתאם לרשימה דלהלן, כשכל הוראה במסמך 

 קודם ברשימה שלהלן עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו:

 ;(4.1.3-ו 4.1.2בסעיפים )למעט אלו המפורטים  הסכם זה ויתר נספחיו .4.1.1

 ;להזמנה להציע הצעות( 11טופס ) טופס הצעת המחיר .4.1.2

 .נספחיהעל ההזמנה להציע הצעות יתר מסמכי  .4.1.3

 הספקמקדמיות של הצהרות והתחייבויות  .5

 הספק מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: .5.1

העוסק בתחום שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב  ,הוא תאגיד רשום כדין בישראל .5.1.1

 ים אלה. והמורשה על פי כל דין ליתן שירות

מיום התאגדותו לא ננקטו כנגדו הליכי פירוק ו/או הליכי כינוס נכסים ו/או  .5.1.2

הליכים למינוי נאמן ו/או להסדרי נושים ו/או להקפאת הליכים וכיו"ב, בין 

 באופן זמני ובין באופן קבוע, ולא ידוע לו על כל סיבה העלולה לגרום לכך.

קיימים כנגדו הליכים משפטיים לא עומדות ולא תלויות כנגדו תביעות ו/או מת .5.1.3

אחרים, אשר עלולים לפגוע ביכולתו או למנוע ממנו לקיים את מלוא 

דין שטרם מולאו -התחייבויותיו על פי הסכם זה, ולא קיימים נגדו פסקי

בשלמותם אשר עלולים לפגוע ביכולתו או למנוע ממנו לקיים את מלוא 

ידוע לספק על כל כוונה, איום  התחייבויותיו על פי הסכם זה כאמור; כמו כן לא

 או התראה להגיש כנגדו תביעה או לנקוט כנגדו בהליכים משפטיים כאמור.

כל מצגיו, הצהרותיו והתחייבויותיו במסגרת הצעתו למכרז שרירים, קיימים  .5.1.4

 ונכונים והם יראו כאילו נעשו גם במסגרת הסכם זה לכל דבר ועניין. 
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חוזית ו/או כלכלית ו/או אחרת, על פי כל דין לא חלה עליו כל מניעה חוקית ו/או  .5.1.5

ו/או הסכם, להתקשר בהסכם זה, ולמלא אחר כל התחייבויותיו על פיו בדייקנות 

ובמועד, והוא אינו נזקק לכל אישור ו/או היתר לצורך התקשרותו בהסכם זה 

 וביצוע כל התחייבויותיו על פיו כאמור.

ות, הניסיון, הציוד, היכולת הוא בעל הידע, הכישורים, המומחיות, המיומנ .5.1.6

וכל יתר האמצעים הנדרשים, לצורך מתן  , הפרישההטכנית, כוח האדם, הכלים

השירותים ומילוי כל התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ובכלל אלו לספק 

, את כלי הרכב כנדרש בכמות, סוג ובטיב השירותים, במסגרת לחברה למתנ"סים

  כמפורט בהסכם.

ו העוסקים במתן השירותים הינם בעלי כל האישורים הנדרשים הספק ועובדי .5.1.7

אישורים להפעלת עסקו ומתן השירותים נשוא מכרז זה.  עפ"י כל דין, ובפרט

בהסכם זה על נספחיו, הכול  הספק יספק את שירותי הליסינג המפורטים

לעניין,  בהתאם לכל הדינים, ההיתרים, הרישיונות, ההוראות והנהלים הנוגעים

ות בנושאי בטיחות ובנושאי ביטוח. מוסכם בזאת, כי השגת כל הכיסויים לרב

ההיתרים, הרישיונות, וכיוצ"ב יהיו באחריות הספק ועל חשבונו  הביטוחיים,

  בלבד.

ככל שיידרשו היתרים או רישיונות נוספים, לפי דין, לשם ביצוע השירותים הרי  .5.1.8

תקשרות עפ"י ההסכם, ויהיו תקפים למשך כל תקופת הה –אלה ימצאו בידיו 

 דרישה. והוא מתחייב להציגם בפני החברה לפי

על יסוד בדיקותיו כמפורט לעיל, הציע הספק את הצעתו הכספית למכרז,  .5.1.9

 השירותים, וכי הצעה זו משקפת את עלות מתן טופס הצעת המחירכמפורט ב

ומהווה תמורה מלאה והוגנת לכל והתחייבויות הספק עפ"י הסכם זה 

 יו על פי ההסכם.התחייבויות

הוא קרא את כל תנאי ההסכם, על כל המסמכים המרכיבים אותו, הבינם  .5.1.10

 ומסכים להם ללא כל סייג.
 

 תקופת ההתקשרות  .6

ממועד חתימתו של הסכם זה,  חודשים 36 למשך הינהעפ"י חוזה זה תקופת ההתקשרות  .6.1

נו על ידי אשר הוזמ ,תנאי ההתקשרות יישארו בתוקף לגבי כלי הרכבמובהר, כי אולם 

, וזאת להלן 10בהתאם להוראות סעיף  ההתקשרותבמהלך תקופת  סים"החברה למתנ

 .  כמפורט בהסכם זה להלן למשך כל תקופת השכירות של כלי רכב אלה

מפעם לפעם את תוקף ההסכם ולהאריך לחדש תהא אופציה  סים"חברה למתנל .6.2

לפי זאת , דשים נוספיםחו 36 מצטבר עלב, אשר לא תעלנה תונוספת התקשרות ותקופב

 , שאז ימשיכו לחול כל תנאי הסכם זה.שיקול דעתה הבלעדי

יראו ביחס לכל עניין בהסכם זה, אשר נקבע, כי יבוצע בתום איזו מתקופות ההתקשרות,  

של כלל תקופות  המצטברת, כתקופה זה 6.2את תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף 

 החידוש והארכה כאמור.

שירותים ולא יקבל בגינם כל תמורה,  סים"חברה למתני לספק להספק לא יהיה רשא .6.3

מתקופת ההתקשרות, אלא אם ניתנה הודעה כאמור ככל שמשמעות הדבר הינה חריגה 

 ההתקשרות.  תוקףבדבר הארכת 
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 כלי הרכב תקופת שכירות .7

)להלן:  סים"לחברה למתנתקופת השכירות של כל כלי רכב תחל במועד מסירתו  .7.1

תקופת )להלן: " חודשים 36"( ותהא למשך ופת השכירותמועד תחילת תק"

, הרי שמבלי לגרוע הלןל . 11.1.6.1"(. נמסר רכב גישור עפ"י הוראות סעיף השכירות

מיתר הוראות החוזה ומבלי שיהיה בכך בכדי לתקן את הפרת ההסכם מטעם הספק, 

 במועד מסירת רכב הגישור.זמן תחל תקופת השכירות של הרכב המו

לעיל, בכל אחת מתקופות ההתקשרות הנקובות בסעיפים  7.1לאמור בסעיף  בנוסף .7.2

האפשרות להאריך  סים"לחברה למתנדלעיל, בהסכמת הספק בלבד, תהא  6.2-ו 6.1

של כל כלי רכב בתקופות שונות שלא תעלנה  תקופת השכירותמפעם לפעם את 

לתשלום דמי  חודשים( נוספים לכל רכב, זאת בתמורה 2במצטבר על חודשיים )

 השכירות החודשיים.

 ביטול התקשרות, קיצור תקופת השכירות .8

 , מכל סיבה שהיא,הזכות לחברה למתנ"סיםלעיל, תהא  7.1-ו 6.1 על אף האמור בס"ק .8.1

ביטול )להלן: " אף לפני תום תקופת ההתקשרות ספקלהפסיק את ההתקשרות עם ה

רכב נשוא הכלי  לש כירות"( ו/או לקצר/להפסיק לחלוטין את תקופת השההתקשרות

"(, ואז ביטול השכירות" להלן: -, כולם או כל חלק מהם )קיצור ו/או ביטול ההתקשרות

 תחולנה ההוראות הבאות:

במקרה של ביטול ההתקשרות כאמור, לא תימסרנה לספק הזמנות נוספות,  .8.1.1

החברה אולם, תקופת השכירות של כל רכב תמשיך ותחול, אלא אם תבחר 

רכב הכלי  לש ורשות לקצר/להפסיק לחלוטין את תקופת השכירותמפ סים"למתנ

 8.1.2, כולם או כל חלק מהם )שגם אז יחולו הוראות סעיף נשוא ההתקשרות

 להלן(.

לא תמשיך לשלם את יתרת  סים"החברה למתנהחל ממועד השבת הרכב לספק,  .8.1.2

נשוא  דמי השכירות, אולם היא תחוב לשלם לספק פיצוי מוסכם בגין כל כלי רכב

החברה , בהתחשב במועד מתן ההודעה על ידי ביטול השכירותהודעת 

  בהתאם לתנאים כדלקמן: להכו, להלן 8.1.4ובכפוף להוראות סעיף   סים"למתנ

 10הרכב כאמור בסעיף  הזמנתבמקרה של מתן הודעת ביטול לאחר  .8.1.2.1

חודשי שירות: סך השווה לשילוש דמי השכירות  12ולפני תום 

 (. X 3י שכירות חודשיים החודשיים )דמ

חודשי שירות ולפני תום  12במקרה של מתן הודעת ביטול לאחר חלוף  .8.1.2.2

חודשים, סך של כפל סכום דמי השכירות החודשיים )דמי שכירות  24

 (.X 2חודשיים 

חודשי שירות, סך השווה לדמי  24במקרה של מתן הודעת לאחר חלוף  .8.1.2.3

 (.X 1השכירות החודשיים )דמי שכירות חודשיים 

 סים"לחברה למתנלהלן יגיש הספק  32במסגרת החשבון הסופי כאמור בסעיף  .8.1.3

לעיל, זאת בכפוף להוראות  8.1.2פיצוי מוסכם כאמור בסעיף בגין תשלום פירוט 

 להלן. 10.5-ו 8.1.4סעיף 
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 מהמספר 15%לעיל, בגין ביטול שכירות של עד  8.1.2על אף האמור בסעיף  .8.1.4

 ,אשר הוזמנו במהלך תקופת התקשרות מסוימתהכולל של רכבי הליסינג, 

היה משולם הסכום הגבוה ביותר של פיצוי מוסכם כקבוע  ן החזרתםושבגי

רשאית לסיים הסכם זה לפני תום  סים"החברה למתנ, תהא לעיל 8.1.2בסעיף 

והספק  כלי רכב אלה, תקופת השכירות, ללא תשלום פיצוי כלשהו בגין החזרת

 לעיל. 8.1.3דרישתו כאמור בסעיף  לא יכלול אותם במסגרת

 והתחייבות הספק לספקם , טיבםהשירותים .9

 השירותים

שיוזמנו על ידי רכב הכלי של תפעולי שירותי ליסינג  למתנ"סים לחברה הספק יספק .9.1

אחרים כלי רכב  טים בטופס הצעת המחיר, ו/אוהמפור אלומבין  סים"החברה למתנ

  .עילל 7.1ת השכירות כאמור בסעיף כ"א למשך תקופ ;להלן 18סעיף ב כאמור

 מפרט כלי הרכב שיספק הספק לחברה

במסגרת שירותי הליסינג את כלי הרכב בטיב, בסוג  סים"לחברה למתנהספק יספק  .9.2

החברה מכלי הרכב שיועמדו לרשות ל אחד כ. ובתנאים המפורטים בחוזה זה

 פי הסכם זה, יעמוד בדרישות הבאות:-על סים"למתנ

בשוק במועד ההזמנה ומהדגם הטוב  מתהקיי הייצור האחרונה משנתרכב חדש  .9.2.1

והמשופר ביותר הקיים אצל היבואן והמתאים לקטגוריה המוצעת וליתר 

 דרישות החוזה.

  .טירכב בעל גיר אוטומ .9.2.2

 :ו/או המתאפיין בתכונות הבאות רכב המצויד במערכות הבאות .9.2.3

בר מערכת מיגון לרכב העומדת בדרישות חברת הביטוח ואשר תחו .9.2.3.1

 למערכת הנעילה המרכזית ברכב ותופעל באמצעות שלט רחוק.

בין בהתקנה מקורית ובין בהתקנה  - ב, בצבע פגוש הרכרברסחיישני  .9.2.3.2

  .מקומית

 מראות מתכוונות חשמלית. .9.2.3.3

גם  ובלוטות'מערכת ניווט,  מצלמת רוורס, מערכת מולטימדיה הכוללת .9.2.3.4

 אם מערכת זו אינה מסופקת על ידי היבואן. 

רכב יהיו מצוידים בדיבורית בלוטות' מובנית המחוברת כל כלי ה .9.2.3.5

 .למערכת השמע של הרכב

  usbהתקן  .9.2.3.6

כל כלי הרכב יהיו מצוידים במערכות בטיחות על פי תקנות משרד  .9.2.3.7

תראת סטייה מנתיב והתראת מרחק כדוגמת ה - 2018התחבורה לשנת 

 .  MOVON -ו  מובילאי, איווקס

 מערכת מיזוג אוויר מקורית. .9.2.3.8

 כריות אויר. 6לפחות  .9.2.3.9

 חלונות חשמליים. 4לפחות  .9.2.3.10
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, כולל מרימי שמשות, המופעלת באמצעות שלט מערכת נעילה מרכזית .9.2.3.11

 . רחוק

  .כיבוי אורות עם נעילת הרכב .9.2.3.12

מתוך קטלוג הצבעים של  סים"החברה למתנלפי בחירת  -צבע הרכב  .9.2.3.13

תהא  סים"החברה למתנהיבואן, ללא תוספת תשלום בגין צבע מטאלי. 

 יל את צבעי הרכבים המוזמנים.רשאית להגב

 .עם שני סטים של מפתחות עבור כל רכב לחברהכלי הרכב יסופקו  .9.2.3.14
 

 היתרים, אישורים והרשאות

הספק יספק את שירותי הליסינג המפורטים בחוזה זה על נספחיו, הכול בהתאם לכל  .9.3

הדינים, ההיתרים, הרישיונות, ההוראות והנהלים הנוגעים לעניין, לרבות בנושאי 

ם, יביטוחיכיסויים הטיחות ובנושאי ביטוח; מוסכם בזאת, כי השגת כל הב

 יהיו באחריות הספק ועל חשבונו בלבד.  וכיו"בההיתרים, הרישיונות, 

, עובדיה ו/או כל הפועל לחברה למתנ"סיםכל כלי רכב את השימוש במאשר הספק  .9.4

, כולל ונהאף שאינם מקרבה ראש המטעמה וכן בני/ות זוגם וקרובי משפחה של אל

על מנת לאפשר  והוא אף יפעל"( נהגים מורשים)להלן: " נהגים חדשים וצעירים

 שימוש כאמור. 

  תפעול ותחזוקה .9.5

ומלא על תפעול ותחזוקת  אחראי באופן בלעדייהיה הספק במסגרת שירותי הליסינג 

כל פעולה ו/או הוצאה המתחייבת מאחזקת הרכב לבכלל זה יהיה הספק אחראי  .הרכבים

 ,כלי הרכב נשוא ההסכם של ומלאים, כוללים יעיליםה, תחזוקכלל זה לתיקון, תפעול ווב

 ,אחר ללא יוצא מן הכללאך  ,תצרוכת דלק שוטפתלמעט וחיצונית ופנימית שטיפה למעט 

זאת , סים"החברה למתנלשביעות רצון ו השכירות של כל כלי רכבכל תקופת למשך זאת 

מעבר לתשלום דמי  סים"החברה למתנבגין כך על ידי תמורה נוספת כל מבלי שתשולם לו 

מבלי לגרוע לשם ההמחשה בלבד ו. "(שירותי תפעול ותחזוקה)לעיל ולהלן: " השכירות

את  אך לא רק, מכלליות האמור לעיל, יכללו שירותי התפעול והתחזוקה, בין היתר, גם

 ההתחייבויות דלהלן:

היבואן ו/או לדרישות  ו/או ההסכםתחזוקת כלי הרכב בהתאם לדרישות  .9.5.1

, כאשר היצרן ו/או משרד התחבורה ו/או כל רשות מוסמכת לכך על פי דין

 ניהן תחייב את הספק ההוראה המחמירה יותר.יבמקרה של סתירה ב

הטיפולים יבוצעו במוסך מורשה, בתדירות שקבע יצרן הרכב ו/או היבואן 

 .ועל פי הוראותיו

וי, הכנה, ביצוע והעברת מבחני ריש תשלום אגרות -רישוי שירותי מתן  .9.5.2

 של כלי הרכב במועד. )כולל מבחני רישוי שנתיים( הרישוי

, למתקיני האביזרים החיצוניים מכוני רישויל, םכלי הרכב למוסכישינוע  .9.5.3

אתרי השירות ו/או מ/ל. איסוף והחזרת כלי הרכב יהיו  והחזרתםוכדומה 

והכל בתיאום עם  מחזיק כלי הרכבבית מגורי ל/מ, לרבות לכל יעד אחר

 הנהג עובד החברה.
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דרכים ומתן  מרכז פניות ארצי לדיווחים על תקלות, גניבה, תאונתפעלת ה .9.5.4

ימים  364במשך כל ימי השבוע,  שעות ביממה 24 שירותי גרירה וחילוץ

 , למעט יום כיפור.בשנה

הספק מתחייב . שעות ביממה 24שירותי תיקוני דרך, גרירה וחילוץ מתן  .9.5.5

מרגע מסירת  שעות 3-ותי הגרירה והחילוץ לא יאוחר מלבצע את שיר

כפי שיוגדר בין הצדדים, בהם  –, למעט בכביש הערבה ואזור הגולן הקריאה

 שעות. 4 –יבוצע החילוץ בתוך לא יותר מ 

תחנות  הפעלתבכלל זה, ו הנחוצות לפעילותהפעלתן של תחנות שרות  .9.5.6

מידה והספק ירצה השירות, שהציג לצורך עמידתו בתנאי הסף למכרז. ב

החברה יהיה הדבר כפוף להסכמת  -לשנות איזו  מתחנות השירות האמורות 

 מראש ובכתב.   סים"למתנ

  להלן. 25כלי הרכב כמפורט בסעיף ל יביטוחכיסוי  .9.5.7

ומבלי לגרוע שאירעו מכל סיבה שהיא שונים,  נזקים/טיפול ותיקון ליקויים .9.5.8

 .שמקורם בתאונות מכלליות האמור, בכלל זה גם ליקויים/נזקים

ומגבים ללא הגבלת מספר, תהא  , נורותאספקת והחלפת צמיגים, מצברים .9.5.9

 ., ללא עלות נוספתסיבת התקלות ו/או הליקויים ו/או הפגמים אשר תהא

 במהלךצמיגים לכל רכב,  4בכל מקרה, הספק יחליף על חשבונו לפחות 

קוריים או מיצרן הצמיגים המיגים שיוחלפו יהיו מהצ תקופת ההתקשרות.

שווה ערך או דומים המאושרים על ידי משרד התחבורה ומתאימים לסוג 

 ,הרכב

טיפול ותיקון ליקויים במתקנים ובאביזרים שבכלי הרכב, לרבות במרכב  .9.5.10

מערכת אזעקה, חלונות מערכת מולטימדיה, קודן, שלהם, כגון: מזגן, 

כת התראה , חיישני נסיעה לאחור, מערחשמליים, צירים, מנעולים, ידיות

 וכו'. למניעת תאונות דרכים

 וכו'. החלפת שמנים וחלקים מלוכלכיםאספקת וכיווני פרונט,  .9.5.11

  עמידה בכל יתר דרישות ההסכם. .9.5.12

" התקנים נוספיםאספקת והתקנת חלפים ואביזרים שונים )כל עוד אינם " .9.5.13

, וכן מתן כל שירות, ביצוע כל פעולה ו/או (להלן 15כהגדרת מונח זה בסעיף 

 ת כל הוצאה אחרת. הוצא

, ו/או מבית מגורי מחזיק כלי הרכב את כלי הרכב מאתרי השירות ישנעהספק  .9.6

 לצורך ביצוע שירותי תפעול ותחזוקה ,סים"למתנ הנהג עובד החברהבתיאום עם 

לאחר ביצוע  ו/או לבית מגורי מחזיק כלי הרכב יחזיר את כלי הרכב לאתרי השירותו

ביום בו נטל את כלי  16:00, לא יאוחר מהשעה כאמורשירותי התפעול והתחזוקה 

לידי  מסרייאלא אם יהא צורך להשאירו במוסך, ובלבד שבמקרה כאמור הרכב, 

  .להלן 14כאמור בסעיף רכב חלופי בכתובת בו הוא נמצא מחזיק כלי הרכב 

עפ"י חוזה  סים"החברה למתנהספק אחראי לכך, כי כלי הרכב, אשר יהיו בשימוש  .9.7

 .של הספק מחזקתה עקב מימוש עיקול, שיעבוד או חוב כל שהוא קחולייזה, לא 

 הזמנת כלי הרכב .10
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רשאית להזמין רכבים לשירותי  סים"החברה למתנתקופת ההסכם תהא  במהלך .10.1

 מבין כלי הרכב המפורטים הרצויתוך בחירת רכב הליסינג מאת הספק, ליסינג 

; להלן 19סעיף ב כאמור או כלי רכב אחריםלהזמנה(  11טופס ) טופס הצעת המחירב

  .הזאת באמצעות משלוח הזמנ

טופס " )להלן:( להלן א'נספח )חתום על טופס הזמנת רכב י סים"החברה למתננציג  .10.2

לגבי כל אחד מכלי הרכב שברצונה לשכור מאת הספק, ויציין שם מיופה "( ההזמנה

לי שור מסירת כמטעמה על איהכוח לקבל בשמה ועבורה את כלי הרכב, ולחתום 

 הרכב. 

על ידיו לצורך מתן השירות שימונה  ,נציג הספקלצורך עריכת ההזמנות לספק, יהיה  .10.3

מידע מוקדם בדבר מחיר  סים"לחברה למתנ, ערוך ומחויב בכל עת למסור לחברה

על פי דרישת  של רכב כלשהו, לרבות המצאת אסמכתאות בכתבהרשמי  היבואן 

 .החברה

 :הזמנהללא יהא תוקף ים מוסכם בין הצדדים, כי במקרים הבא .10.4

ניתנה לפני הוצאת צו התחלת עבודה ו/או לפני מועד ההזמנה נערכה ו/או  .10.4.1

 תחילת תקופת ההתקשרות.

 נמסרה לאחר תום תקופת ההתקשרות.ההזמנה  .10.4.2

תשלום חבות ב, ללא בגין רכב כלשהו הזמנהרשאית לבטל תהא  החברה למתנ"סים .10.5

 14 בתוך אם הודיעה על כך בכתב לספקלעיל,  8.1.2הפיצוי המוסכם כמפורט בסעיף 

למען הסר ספק, בטול כאמור לא יבוא במניין . לאחר מועד משלוח ההזמנהימים 

יובהר כי החברה לא תהיה לעיל.  8.1.4הביטולים המבוצע עפ"י הוראות סעיף 

שולמה  רשאית לבטל את ההזמנה כאמור בסעיף קטן זה בנסיבות בהן טרם הביטול

כי ככל שהספק טוען לתשלום  ,יודגש. אה ע"י הספק ליבואןתמורת הרכב במלו

הרכב שאת הזמנתו מבקשים כאמור עליו הציג אסמכתא מתאימה לחברה בקשר 

 תבוטל ההזמנה ללא כל תנאי. –. לא תוצג אסמכתא לשביעות רצון החברה לבטל

את ההזמנה כשהיא מאושרת על ידו וככל  סים"לחברה למתנעל הספק יהיה להשיב  .10.6

לכל רכב, יצרף הוכחה החודשיים עתו קיימת שגיאה ביחס לגובה דמי השכירות שלד

בתוך  לא העלה הספק טענה ביחס לגובה דמי השכירות למחיר המחירון.ביחס בכתב 

, לא יהיה רשאי להעלות במועד מאוחר יותר טענה, שעות ממועד משלוח ההזמנה 72

 לפיה דמי השכירות גבוהים יותר.

החברה את כלי הרכב שהוזמן על ידי הספק וירכוש  זמנה יזמיןמיד לאחר קבלת הה .10.7

  , בהתאם לפרטים בטופס ההזמנה.סים"למתנ

הזמנה שנמסרה כדין על פי הכללים המפורטים לעיל, תעמוד בתוקף למען הסר ספק,  .10.8

, אף אם סיומה חל לאחר תום לעיל 7למשך תקופת השכירות כהגדרתה בסעיף 

 .ול לגביה כל תנאי ההסכםוימשיכו לח תקופת ההתקשרות

החברה ככל שיידרש על מנת להציג בפני עובדי  סים"לחברה למתנהספק יסייע  .10.9

או כלי רכב  טופס הצעת המחיראת כלי הרכב מהסוגים המפורטים ב סים"למתנ

, ובכלל זה יעמיד רכבים לתצוגה בחצרי תשקול לשכור סים"החברה למתנאחרים ש

ככל  לוהכוחומר פרסומי לעיון  סים"ברה למתנהחויעמיד לרשות  סים"החברה למתנ

 .סים"החברה למתנשיידרש לשם הצגה יעילה של סוג כלי הרכב לעובדי 

 סים"לחברה למתנמסירת כלי הרכב  .11
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 ביחס למסירת כלל כלי הרכב תחולנה ההוראות הבאות: .11.1

הרלוונטי לפי דרישת  השירות באתר סים"לחברה למתנכלי הרכב יימסרו  .11.1.1

 .לאחר תיאום עמהו סים"החברה למתנ

, ניםתקי םכשה החברה למתנ"סיםהרכב לידי כלי הספק מתחייב למסור את  .11.1.2

 הסכם.בם לשימוש סביר ובהתאם לדרישות המפורטות מימתאי

 אינה מחויבת לקבל רכב שאינו עומד בדרישות כאמור. החברה למתנ"סים

תהא רשאית לבדוק את כלי הרכב לפני  סים"החברה למתנמוסכם, כי 

 ם בפועל לחזקתה.  מסירת

עם שחרורם על ידי היבואן  סים"לחברה למתנ כלי הרכבהספק ימסור את  .11.1.3

  וכל האביזרים בהם. נוספיםולאחר שתושלם התקנת המתקנים, ההתקנים ה

דיהם( ואת פרטי )משני צ סים"החברה למתנכלי הרכב את לוגו  ישאויבנוסף,  .11.1.4

תספק לספק  סים"תנהחברה למההתקשרות לצורך דיווח על עבירות תנועה. 

 את מדבקות הלוגו ומדבקות פרטי ההתקשרות.

לכל המאוחר לעיל  11.1.1אמור בסעיף כ סים"לחברה למתניימסר  רכבכל  .11.1.5

. איחור בן שני ימי לספק טופס ההזמנה משלוחממועד  ימי עבודה 25בתוך 

 לסכם זה. 34לצורך סעיף  עסקים עליו יודיע הספק, יחשב כאיחור

 בתוך המועד האמור סים"לחברה למתנכלשהו רכב מסר במקרה בו לא נ .11.1.6

 "( תחולנה ההוראות הבאות:וזמןהרכב המ" )להלן:

הספק יעמיד לרשות החברה למתנ"סים כלי רכב חלופי מאותה  .11.1.6.1

קטגוריה ו/או מסוג הזהה לרכב המוזמן, עם אותו סוג של תיבת 

י הילוכים ומאותה שנת ייצור ולכל היותר משנת יצור קודמת, או כל

 "רכב גישור"(, - להלןרכב מדגם משופר יותר ללא תוספת עלות, )

רכב  "תקופת ההחלפה"(. - )להלןיום  30לתקופה שלא תעלה על  

הגישור יימסר לחברה למתנ"סים כשמיכל הדלק מלא ויושב כשמיכל 

להלן בשינויים  14.4הדלק מלא ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 

כי כל תנאי השירות נשוא הסכם  ,ודגשי ,למען הסר ספק המחויבים.

דמי  גובה, בכל תקופת ההחלפה, למעט רכב הגישורזה, יחולו על 

בלבד  75%בשיעור של  יוהוי ופחתיאשר  בגינו, השכירות החודשיים

 . זמןרכב המובגין המגובה דמי השכירות החודשיים 

החברה חלפה תקופת ההחלפה ולא נמסר רכב הליסינג לידי  .11.1.6.2

הרי שמבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לה עפ"י , סים"למתנ

רשאית להאריך  סים"החברה למתנהסכם זה ו/או עפ"י כל דין, תהא 

בתנאים האמורים יסופק לה ורכב הגישור  תקופת ההחלפהאת 

)או לתקופה קצרה  זמןעד לקבלת הרכב המולעיל,  11.1.6.2בסעיף 

 . יותר לפי שיקול דעתה(

, בין אם הוארכה תקופת ההחלפה ובין אם לאו, אין באמור בסעיף זה 

 סים"לחברה למתנבכדי לגרוע מחובת הספק לתשלום פיצוי מוסכם 

 .זמןלהלן בגין כל יום איחור עד מסירת הרכב המו 34.1כקבוע בסעיף 

, פגם סים"החברה למתנלידי רכב יום ממועד מסירתו של  21התגלה, בתוך אם  .11.1.7

הנערכת על ידי אדם שאינו איש מקצוע,  אשר אינו יכול להתגלות בבדיקה
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. סים"לחברה למתנכלל והוא ייחשב כאילו לא נמסר  לספקהרכב יוחזר 

אחר,  רכב ליסינגרשאית להזמין  סים"החברה למתנבמקרה כאמור תהא 

 סים"לחברה למתנהאחר יעמיד הספק  רכב הליסינגאולם עד להספקתו של 

  לעיל. 11.1.6.2רכב גישור, בתמורה המפורטת בסעיף 

, ותעודת ביטוח חובה. כן הרכבבמועד מסירת הרכב ימסרו גם תעודות רישיון  .11.1.8

יינתנו לעובד המיועד להחזיק הנחיות והסברים באשר להפעלת הרכב 

 .ברכב יהיו ספר הרכב וכן כל הפריטים הנדרשים על פי חוקותחזוקתו. 

 החברה למתנ"סיםהשימוש בכלי הרכב על ידי  .12

תהא רשאית להשתמש בכלי הרכב לצרכים עסקיים ופרטיים  סים"החברה למתנ .12.1

והיא תפעיל את כלי הרכב ו/או תגרום שכלי הרכב יופעלו בהתאם לכל דין ובזהירות 

הסבירה למניעת אובדן, נזק או קלקול לכלי הרכב ו/או נזק או אובדן לצד שלישי 

 כלשהו. 

 :ברככלי הכי כל מי שיעשה שימוש ב ,מתחייבת החברה למתנ"סים .12.2

יחזיק ברישיון נהיגה תקף )למעט רישיון שפקע מחמת אי תשלום אגרה עד  .12.2.1

 חודשים מיום הפקיעה( לסוג כלי הרכב המסוים.  12

 ;רכב בזדוןכלי הימנע מגרימת נזק כלשהו ל .12.2.2

החובה ובפוליסה התקנית ביטוח תנאים הנקובים בפוליסת יעמוד ב .12.2.3

וח על עסקי לביטוח מקיף מלא של כלי רכב שהתפרסמה בתקנות הפיק

 ותיקוניה. 1986-ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי( תשמ"ו

אך ורק בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על יעשה שימוש ברכב  .12.2.4

 ידי צה"ל המותרים לנסיעת כלי רכב ישראליים.

וקרובי  , ילדיהםמאשר את השימוש בכל כלי רכב, לחברה, עובדיה בני/ות זוגםהספק  .12.3

ללא ף שאינם מקירבה ראשונה, , כולל נהגים חדשים וצעירים, משפחה של אלה א

ובלבד שהמורשים לנהוג לא ישתמשו בכלי הרכב בניגוד לדין כלל תוספת לתמורה, 

ולא ישתמשו בכלי הרכב להסעות ו/או השכרה ו/או החכרה מכל סוג שהיא ו/או 

הרכב מחוץ  תחרות ו/או שימוש בכביש שאינו מתאים לכלי רכב ו/או יוציאו את כלי

לתחומי השליטה הביטחונית של מדינת ישראל. הספק יפעל על מנת לאפשר שימוש 

 .כאמור, בכפוף להוראות כל דין

החברה מסכימה כי אין באחזקת כלי הרכב, חכירתם או האמור בהסכם זה, כדי  .12.4

להקנות לה זכויות כלשהן בכלי הרכב, למעט הזכויות המפורטות במסמכי המכרז 

כן, החברה מתחייבת שלא למכור, להשכיר, להעביר, להשאיל, למסור  ובהסכם. כמו

את כלי הרכב או להעביר את זכויותיה עפ"י ההסכם ומסמכי המכרז לאחר, בין דרך 

 .קבע ובין באופן זמני, בין שבתמורה ובין שללא תמורה

מתחייבת לא לבצע כל שינוי  סים"החברה למתנלהלן,  15מבלי לפגוע מהוראות סעיף  .12.5

במבנה או בחלק מכלי הרכב אן במתקנים שבהם, ולא להוציא מכלי הרכב כל אביזר 

ו/או מכשיר ו/או חלק ו/או מיתקן השייכים לו, וזאת מבלי לקבל את אישורו של 

 הספק.

 של הספק, אשר יועמד לשירותה בטיחות בתעבורהקצין תודיע ל החברה למתנ"סים .12.6

וך זמן סביר על כל מקרה תנציג הספק, או ל ,להלן 13בסעיף על פי בחירתה כמפורט 
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רכב, מכל סוג שהוא ומכל סיבה שהיא ותפעל כלי הפגם, נזק או קלקול בתאונה, של 

 .ובנדון על פי הוראותי

החברה תהא רשאית לדרוש מהספק להחליף רכב שהועמד לרשותה אשר נתגלה בו  .12.7

פעמים במהלך  3 פגם מהותי של היצרן. לעניין זה פגם מהותי הינו פגם החוזר לפחות

תקופה של שישה חודשים. הרכב החדש יימסר לחברה יהיה מאותו דגם. יובהר כי 

בגין החלפה בנסיבות המתוארות בסעיף קטן זה לא תשלם החברה פיצוי כספי 

 ותקופת הליסינג של הרכב תקבע החל ממועד קבלת הרכב המוחלף.

 אופציונאלי – קצין בטיחות בתעבורה .13

כנגד , החברה למתנ"סיםלרשות יעמיד הספק בחרה בכך החברה,  אםכי בזאת, מוסכם  .13.1

אשר יועסק על ידי הספק ועל  קצין בטיחות בתעבורה ,הצדדיםידי וסכם על תש תמורה

לרבות בענייני בטיחות ושאר השירותים  ,כלי הרכב ותחזוקתםבטיפול לצורך החשבונו 

יו מכוח כל דין, לרבות פק' וע"פ המוטל על המפורטים עפ"י התחייבויות הספק בהסכם זה

התעבורה ותקנות התעבורה, ובכלל זה גם עריכת ביקורות בכלי הרכב ו/או כל הוראה 

יתואמו בתעבורה אחרת המוטלת על קצין בטיחות בתעבורה. פעולותיו של קצין הבטיחות 

יצויד בטלפון והוא . "(בטיחות בתעבורהקצין )להלן: " סים."עם נציג החברה למתנ

 17:00עד  08:00ה' בין השעות -בימים א' :ו'-בימים א'ויהיה זמין לכל פנייה נייד  סלולארי

 .13:00עד  08:00ובימי ו' וחג בין השעות 

, יתאם זאת יותר משלושה ימים מעבודתוהבטיחות בתעבורה בכל מקרה בו נעדר קצין  .13.2

ל ובלבד שהוא בע וימנה אחד מעובדיו במקומו סים"החברה למתנהספק מול נציג 

בטיחות בתעבורה קצין . פרטיו של הכישורים הנדרשים על פי כל דין למילוי תפקיד זה

 ע"י הספק. סים"החברה למתנסרו לנציג החלופי ימ

בו הודיעה מועד ההחל מהבטיחות בתעבורה מקום מושבו של קצין כי בזאת, מוסכם  .13.3

החברה די ימוקם במשר יום ממועד זה, 21-על דרישתה להציבו ולא יאוחר מ החברה 

. הספק יהא חייב משרדי אחד המחוזות, על פי שיקול דעתהבלוד, או ב סים"למתנ

מחשב, ריהוט וכיוצ"ב, אך  בתשלום ההוצאות הכרוכות באחזקת והפעלת המשרד כגון:

 לא יחוב בדמי שימוש. 

יהיה עובד של הספק, ולא יתקיימו הבטיחות בתעבורה כי קצין  ,למען הסר ספק, יובהר .13.4

שא בכל הוצאות העסקתו יהספק ינו. ביל החברה למתנ"סיםמעביד בין -עובד כל יחסי

החברה כי הספק ישפה את  ,. מובהר בזאתהבטיחות בתעבורהוביטוחו של קצין 

כתוצאה  החברה למתנ"סיםשא יבכל ההוצאות ו/או חבויות אחרות בהן ת למתנ"סים

 מעביד. -חסי עובדבעילה הכרוכה ביהבטיחות בתעבורה מסכסוך בינה לבין קצין 

ידרוש את אישור  או החלפתוהבטיחות בתעבורה איוש פרסונאלי של משרת קצין  .13.5

ראיין את המועמד ואף לשלחו ל, אשר תהא רשאית לצורך זה סים"החברה למתנוהסכמת 

רשאית בכל עת לדרוש החלפתו  סים"החברה למתנכן, תהא -למבדקי אמינות. כמו

 המיידית. 

 רכב חלופיכלי ה .14

הרכב " מת שלא ניתן לעשות שימוש בכלי רכב, מכל סיבה שהיא )להלן:כל אי .14.1

אף נטילת הרכב לצורך ביצוע שירותי תפעול  ובכלל זה, בין היתר, "(,המוחלף

ללא , החברה למתנ"סיםלרשות הספק יעמיד לעיל,  9.5ותחזוקה כאמור בסעיף 
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טגוריה ו/או מסוג הזהה לרכב המוחלף ו/או מאותה ק, רכב חלופי ,תמורה נוספת

זאת עד , "(רכב חלופי" )להלן: , מקטגוריה טובה יותרהחברה למתנ"סיםבאישור 

 : בכפוף להוראות הבאותלהשבת הרכב המוחלף, 

בשל תאונה ו/או גניבה של  סים"החברה למתנרכב חלופי, המועמד לרשות  .14.1.1

כל אירוע המחייב שימוש בשירותי הגרירה המוחלף ו/או בשל  הרכב

לחברה יימסר  "(,האירוע:" )להלן לעיל 9.5.5בסעיף  רוהחילוץ כאמו

החברה מהודעת  שעות 4-מבתוך פרק זמן סביר, אך לא יאוחר  סים"למתנ

 על האירוע. סים"למתנ

בשל סיבה שאינה מנויה  סים"החברה למתנרכב חלופי, המועמד לרשות  .14.1.2

 )ארבע אחה"צ( 16:00שעה לא יאוחר מה יסופק ,לעיל 14.1.1בסעיף 

 . ו יוםבאות

במועד  סים"לחברה למתניימסר כלי הרכב החלופי  -לרכב במקרה של אובדן מוחלט  .14.2

 למשך, יימסר הרכב המוחלף 14.1, אולם בניגוד לאמור בסעיף 14.1.1בסעיף הקבוע 

כלי רכב חדש במקום כלי הרכב לו  סים"החברה למתנככל שהזמינה  -, או ימים 30

 .י הרכב החדשעד למסירת כל - נגרם אובדן מוחלט

לשלם את  סים"החברה למתנתמשיך  -למען הסר ספק, כל אימת שנמסר רכב חלופי  .14.3

 דמי השכירות בגין הרכב המוחלף. 

כשמיכל  כשמיכל הדלק שלו מלא ויושב לספק סים"לחברה למתנרכב חלופי יימסר  .14.4

הדלק מלא. היה ולמרות האמור, יושב הרכב לספק כשמיכל הדלק אינו מלא, יהיה 

לתדלק את הרכב בעצמו  ,סים"החברה למתנלאחר קבלת אישור נציג  ,הספק רשאי

, המפורסם "מחירון דלקים בתחנות"עפ"י בגין הדלק  סים"החברה למתנולחייב את 

ע"י ספק הדלק. למען הסר ספק, לא יהיה רשאי הספק לגבות כל תשלום נוסף מעבר 

  לאמור.

 נוספיםהתקנים  .15

 עם התקנים נוספים כפי שידרשו על ידי החברה לספק את כלי הרכבהספק מתחייב  .15.1

ן שונים, כגו להתקין בכלי הרכב שיעמיד לרשותה התקנים נוספים לחברה למתנ"סים

כפי  סים"החברה למתנכל אביזר אחר, בהתאם לדרישת ו ערכת תדלוק אוטומטית,מ

שתהיה מעת לעת, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת ו/או באישור מוקדם מאת 

 בהר כי אם החברה תבקש להתקין אנקול גרירה תבצע זאת בעצמה.מו הספק.

החברה השונים ועלויות ההתקנה יהיו על ידי ועל חשבון  נוספיםההתקנים הרכישת  .15.2

 .למתנ"סים

 נוספיםתודיע לספק מיהו המתקין לכל אחד מן ההתקנים ה החברה למתנ"סים .15.3

, סים"ברה למתנהחנציג בל את אישורו של יכאמור, ובאחריות הספק, לאחר שק

לקחת את הרכב מאתרי השירות השונים למקום עיסוקו של המתקין ולהחזירו 

 לאתר השירות הרלוונטי לאחר ההתקנה. 

עלולה להיות כרוכה בביצוע  הנוספיםכי התקנתם של ההתקנים  ,מובהר בזאת .15.4

כי  ,פגמים סבירים בגוף הרכבים נשוא ההסכם. בהקשר זה מוסכם על הצדדים

תעשה ככל יכולתה על מנת להימנע מביצוע הפגמים בגוף הרכב  "סיםהחברה למתנ

לא  החברה למתנ"סיםובכל מקרה פגמים אלו לא יתוקנו בסוף תקופת ההתקשרות ו

 תהא חייבת בכל תשלום בגין כך.
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החברה ההתקנים החיצוניים יבוצעו לפני מסירת כלי הרכב המוזמנים לידי  .15.5

החברה ל כל אחד מהרכבים, לפי החלטת וכן במהלך תקופת השכירות ש סים"למתנ

 . סים"למתנ

ו/או  סים"החברה למתנ ח לטובתופוי כיעל יהספק יחתום ככל שיידרש לעשות כן,  .15.6

 אגרה.מתקן מנוי לרכב לנסיעה בכביש  לצורך התקנתמי מטעמה, 

באמצעות על חשבונו  נוספיםאת ההתקנים ה יסיר הספקבסוף תקופת ההתקשרות,  .15.7

 .  סים"לחברה למתנלעיל, וישיבם  15.1כאמור בסעיף המתקין הרלוונטי 

 

 סים"החברה למתנ, דרישות והתאמה למערכות המידע של מידע ודיווח .16

דיווחים חודשיים קבועים ו/או כל  החברה למתנ"סיםהספק מתחייב להעביר לידי  .16.1

החברה על כלי הרכב שהועמדו לרשות  , לרבות דו"חות סטטיסטייםדו"ח אחר

פן השימוש והטיפול בהם ו/או כל מידע אחר הנובע מההתקשרות , אולמתנ"סים

 .מעת לעת החברה למתנ"סיםעל פי דרישת  להכובהסכם, 

נס למוסך אופן מיידי על כל רכב שנכב סים"החברה למתנלנציג הספק מתחייב לדווח  .16.2

, אשר נמסרו הרכבים החליפייםרכבי הגישור ולדווח מידי חודש בחודשו על כל וכן 

מספר הרכב המוחלף,  ,ודש החולף. הדו"ח יפרט את מספר הרכבהחבמהלך לשימוש 

סיבת מסירת רכב כן ושל הרכב חזרת התאריך ושעת המסירה ו ,שם מקבל הרכב

 מקבל הרכב., אשר נחתמו ע"י מסירת והחזרת הרכב אישורלדו"ח יצורף  .כאמור

נים של כל הספק יפעיל מערכת מידע ממוחשבת הכוללת את נתוני הנסועה המעודכ .16.3

וכן כל נתון אחר  רכב המוחזק על ידי החברה וכן את מועדי הטיפולים שבוצעו בו

ביחס לכלי הרכב אשר מוחזקים על ידה לרבות הזמנות פתוחות, טיפולים מוזמנים 

כל הוצאה לנתונים המוחזקים במערכת המידע. והרשאה  גישה לחברה תינתן. וכו'

בגין , ולרבות חברה את הגישה לנתונים אלהלאפשר למנת  על שיידרש להוציא הספק

  ולא תשולם בגין כך כל תוספת תשלום. רישוי תוכנה, יחולו על הספק

כאמור בסעיף זה  סים"לחברה למתנמסירת המידע למען הסר ספק, יובהר, כי אין ב .16.4

סודותיו של שלא כדין ו/או חשיפה כדי להוות משום פגיעה ידה -ובפרסומו על

 .המסחריים של הספק

 יםותשלומהתמורה, חשבונות תקופתיים  .17

כאמור לעיל, ותמורת ביצוע כל יתר התחייבויותיו של הספק על  השירותיםתמורת  .17.1

דמי את לספק  לשלם החברה למתנ"סיםפי הסכם זה במועדן ובדייקנות, מתחייבת 

 מיום שנמסר לה בגין התקופה שתחילתה כל רכב שהוזמן על ידה,ל ביחס, השכירות

 .כפי שנקבע בהסכם ובכפוף לכל תנאיו והוראותיוזאת  ,כלי הרכב

א התשלום עבור כל התחייבויות וכוללים את מל דמי השכירותמובהר בזאת, כי  .17.2

דמי , , למעט פיצוי מוסכם, דמי חריגת קילומטריםהספק על פי ההסכם ונספחיו

להלן  21.1 -ו 18, 8.1.2כמפורט בסעיפים קנסות ודו"חות תנועה, השתתפות בנזק, 

 .   בהתאמה

חישוב התמורה יערך כדלקמן: בגין כל כלי רכב יחושבו דמי שימוש חודשיים  .17.3

לגבי הקבוצה אליה משתייך כלי ידי הפחתת אחוז ההנחה בו נקב הספק שייקבעו על 

מחיר הרכב במחירון היבואן הרשמי במועד הזמנתו של כלי הרכב על ידי , הרכב
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דמי השימוש החודשיים ישולמו לגבי כל  .("להלן: "דמי שימוש חודשיים) החברה

ומדי חודש בחודשו במהלך תקופת הליסינג.  החברהכלי רכב ממועד העמדתו לרשות 

  .בגין חלק מחודש ישולמו דמי שימוש יחסיים

: דמי השימוש החודשיים, והם בלבד, יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן הצמדה .17.4

יקה, כשמדד הבסיס הוא המדד הידוע המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסט

 .החברהבמועד העמדת כלי הרכב לרשות 

הספק יידרש להגיש דרישת תשלום המתייחסת לתמורה בגין דמי השימוש של כלי  .17.5

הרכב המוחכרים ודרישת תשלום נפרדת המתייחסת לכל יתר השירותים המסופקים 

 ., אם וככל שסופקועל ידו

פי הסכם זה, ובהתמלא התנאים לביצועו, יגיש בהגיע כל מועד לביצוע תשלום על  .17.6

דרישת תשלום, בה יפרט את העובדות המבססות את זכותו לתשלום,  לחברההספק 

בצרוף חשבון מפורט המסביר את אופן חישובה של אותה דרישת תשלום, ובצרוף 

יום  30התשלום יבוצע תוך (. להלן: "דרישת תשלום"(חשבונית מס ערוכה כדין 

 חשבונית מס בכל חודש בעבור אספקת שרותי הליסינג בחודש שלפניו.   ממועד הגשת

יפורטו לגבי כל רכב ורכב סוג הרכב, מספרו, מספר המתייחס לשמי השירות  בחשבון .17.7

הזמנה ותאריכה, דמי השרות החודשיים הבסיסיים כפי שצוין בהזמנה, דמי השרות 

ידוע ביום שבו חלה חובת , המדד הידוע ביום מסירת הרכב לחברה, מדד ההחודשיים

 .הגשת חשבונית מס זאת, ומספרו של התשלום הנוכחי

בחשבון המתייחס לשירותים נוספים יפורטו מהות השירותים ולאיזה רכב סופקו,  .17.8

 מועד אספקתם  ויצורף אישור נציג החברה לאספקתם.

, והגשתה החברהתוגש לבדיקה ולאישור על ידי בצירוף החשבון, דרישת התשלום  .17.9

א תנאי מוקדם לביצוע התשלום על פי הסכם זה. כל עוד לא תוגש דרישת תשלום, הי

 ה.על כל צרופותיה, לא תתגבש זכותו של הספק לתשלום על פי הסכם ז

רשאית שלא לאשר לספק את דרישת  החברהמען הסר ספק, מובהר ומוסכם, כי ל .17.10

ינו זכאי כולה או חלקה, אם מצאה, לאחר בדיקת הדרישה, כי הספק א ם,התשלו

את דרישת התשלום בחלקה, יגיש  החברהלתשלום כפי שהתבקש על ידיו; אישרה 

בדבר שיעור התשלום שאושר, דרישת תשלום  החברההספק, לאחר שיקבל הודעה מ

מתוקנת, בצרוף חשבונית מס ערוכה כדין כשהיא מתייחסת לסכום שאושר לתשלום 

בוצע על פי דרישת תשלום , והתשלום י(להלן: "דרישת תשלום מתוקנת") בלבד

מתוקנת זו. אין בהגשת דרישת תשלום מתוקנת כאמור, כדי לשלול מן הספק את 

לאשר רק חלק מדרישת התשלום המקורית, אולם  החברההזכות לחלוק על החלטת 

במקרה של חילוקי דעות כאמור לא יפסיק הספק את מתן שירותיו על פי הסכם זה, 

 הסכם זה.ולא יהיה בכך כדי לעכב או להשעות כל התחייבות אחרת של הספק על פי 

יום ממועד הגשת חשבונית מס בכל חודש בעבור אספקת  30התשלום יבוצע תוך  .17.11

 החברה.הליסינג בחודש שלפניו, ולאחר שהחשבונית אושרה על ידי  שרותי

לשלם כל תשלום נוסף המוטל או שיוטל  החברההמחכירה מצהירה כי אם תידרש  .17.12

או עבור אגרת רישוי וביטוח חובה דין או הסדר על הסכומים עבור הביטוח, וח כל מכ

מחכירה מיד עם "תשלום נוסף"( תישא בהם ה –מס כלשהו )להלן ת היטל או לרבו

 .מהחברהקבלת הודעה בכתב  
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התשלומים האחרים ע"פ הסכם זה באמצעות  תשלם את דמי השרות ואת  החברה .17.13

מסור לה המחכירה, והכל על פי שיקול או הפקדת המחאה לפרטי בנק שת זיכוי בנק 

 ןיכוי יהיה תאריך פירעופקדה או הזההמוסכם כי תאריך . החברהדעתה של 

 . ההחברהתשלום ע"י 

פה ם דמי השרות החודשיים תחול רק לתקולשאת בתשלו החברהחייבות של תהה .17.14

או המורשים ובתקופה שהרכב בתיקון, אבד, ניזוק או  החברהחזק ע"י מושהרכב 

  תמורתו. , כהגדרתו בהסכם זה, רכב חלופי לחברההעמידה והמחכירה נגנב 

 והחלפה בגין קילומטראז' גבוה דמי חריגת קילומטרים .18

י רכב נקבע על בסיס הנחה ם בין הצדדים, כי סכום דמי השכירות בגין כל כלמוסכ .18.1

חודשים  36-עברו ביעל פי הסכם זה לא  סים"לחברה למתנשכלל כלי הרכב שהושכרו 

 ק"מ בממוצע לרכב. 120,000-יותר מ

מוסכם בין הצדדים, כי בהתקיים הנסיבות המפורטות בסעיף זה להלן, תשלם  .18.2

 חריגת ק"מ בנוסף לדמי השכירות: דמי סים"החברה למתנ

ייערך  סים"לחברה למתנבתום שנה ממועד מסירת כמות כלי הרכב הראשונה  .18.2.1

סיכום מס' הק"מ המקסימאלי הכלול במסגרת דמי השכירות החודשים )לפי 

( של כל כלי הרכב בגינם שולמו דמי שכירות חודשיים באותה לחודשק"מ  3,333

מס' כלי הרכב בתקופה זו )להלן: "בוש השימ לתקופתתקופה, באופן יחסי 

 "(.הק"מ הבסיסי הכולל

ב בגינם במועד האמור ייעשה גם סיכום של מס' הק"מ שעברו בפועל כל כלי הרכ .18.2.2

לחברה ם, בתקופת החישוב כאמור, לאחר מסירתם שולמו דמי שכירות חודשיי

 "(.מס' הק"מ בפועל)להלן: " סים"למתנ

 סים"החברה למתנהבסיסי הכולל, תשלם עלה מס' הק"מ בפועל על מס' הק"מ  .18.2.3

. סכום זה לא )כולל מע"מ( אגורות לק"מ 12לספק דמי חריגת ק"מ בשיעור של 

 יהיה צמוד למדד.

עלה מס' הק"מ הבסיסי הכולל על מס' הק"מ בפועל, יעמוד ההפרש בק"מ לזכות  .18.2.4

 להלן. 18.2.5במועדי החישוב הבאים כאמור בסעיף  סים"החברה למתנ

ממועד זה,  תקלנדאריפי אותם כללים ועקרונות ייעשה בתום כל שנה חישוב על  .18.2.5

 .סים"החברה למתנעד שלא יוותרו כלי רכב בחזקת 

עלה מס' הק"מ הבסיסי הכולל בחישוב הנוכחי על מס' הק"מ בפועל, הרי שככל  .18.2.6

לחברה לעיל, ישיב הספק  18.2.3ששולמו בעבר דמי חריגת ק"מ כאמור בסעיף 

חריגת הק"מ ששולמו )או את חלקם(, עפ"י היקף ההפרש  , את דמיסים"למתנ

 בק"מ.  

עלה  ים שהיקף הנסיעה בהםשל רכב כות לדרוש החלפתםתהא הז סים"לחברה למתנ .18.3

מהכמות  7% -ק"מ ובלבד שהיקף הדרישה כאמור יתייחס לכל היותר ל 120,000על 

מבין  נטיתההתקשרות הרלווהכוללת של רכבי הליסינג, אשר הוזמנו במהלך תקופת 

מאותה קטגוריה ו/או  ההחלפה תהיה ברכב אחר לעיל. 6.2 -ו 6.1המנויות בסעיפים 

 ומאותה שנת ייצור , עם אותו סוג של תיבת הילוכיםמסוג הזהה לרכב המוחלף

 שהיקףובלבד  , כלי רכב מדגם משופר יותרהחברה למתנ"סיםאו, בהסכמת  לפחות,

 )להלן: סים"לחברה למתנמועד המסירה ב 40,000הק"מ, אשר נסע לא עלתה על 

 .הרכב המחליף יסופק כשמיכל הדלק מלא "(.הרכב המחליף"
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למען הסר ספק, אין במסירת הרכב המחליף בכדי לשנות את תקופת השכירות, אשר  .18.4

 .סופק רכב מחליףמקומו תמשיך ותימנה ביחס למועד מסירת הרכב שב

 קביעת מחירים חסרים .19

יופסק הייצור ו/או הייבוא של אחד מהדגמים היה ובמהלך תקופת החוזה  .19.1

"( ובמקומו ייוצר ו/או ייובא הדגם הקיים" המפורטים בטופס הצעת המחיר )להלן:

תהא רשאית לקבוע  סים"החברה למתנ"(, אזי הדגם החדש" דגם חדש )להלן:

בכתב לספק, כי דגם זה יחליף את הדגם  סים"החברה למתנבאמצעות הודעת נציג 

לצורך קביעת דמי השכירות כהגדרתם לעיל יבוא במקום מחיר היבואן הקיים כאשר 

מחיר היבואן של הדגם החדש ואילו שיעור ההנחה שהוצע ביחס  -של הדגם הקיים 

 לדגם הקיים יוותר בעינו.

חתומה  "הוראת שינוי" בכתב, באמצעות סים"החברה למתנכן, תהא רשאית -כמו .19.2

בטופס הצעת המחיר, זאת ככל שניתנה לכך  , להזמין רכב שאינו כלולהמנהליםבידי 

. הסכמת הספק, כאשר לעניין זה יקבעו דמי השכירות בהסכמה מראש בין הצדדים

שכור כלי רכב זה אצל ספק לא הגיעו הצדדים לכדי הסכמה, תהיה רשאית החברה ל

 .אחר

 

 ודו"חותסים ימ, תשלומי חובה .20

ביטוח, כפי דמי ורישוי  ותכל המסים, תשלומי החובה, אגרות והיטלים כולל אגר .20.1

, אלא אם נקבע מפורשות אחרת שיעודכנו מעת לעת, יחולו ויושלמו על ידי הספק

 . בסעיף זה להלן

כל דו"ח ו/או כתב אישום בגין או /דרישת תשלום מכביש אגרה ועם קבלתם של  .20.2

עבירות תעבורה ו/או עבירה על פי חוק עזר עירוני, לרבות עבירות חנייה שבוצעו 

לחברה פת ההתקשרות, בגין כלי הרכב ו/או בקשר אליהם, יפנה הספק בתקו

חובת , מייד, לשם בירור הנושא והסדרת התשלום בהתאם )להלן: "למתנ"סים

, כי במועד הרלוונטי היה הרכב באחזקת הספק סים"החברה למתנמצאה "(. הדיווח

 וישולם התשלום ע"י הספק.האחריות חול תו/או נציג מטעמו, 

דרישה לתשלום  הסבה של כל ,תמורהכל וללא  על חשבונו ,חייב לבצעהספק מת .20.3

דרישה לתשלום בגין  ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כולל 20.2כאמור בסעיף 

 על שם החברה, הספק, על שם ההית, ככל שו/או מעבר בכביש אגרה עבירת תנועה

החברה תחתום , החברה למתנ"סים. בעת מסירת הרכבים לידי "(חובת ההסבה)"

 . החברהת על שם הצהרת שוכר לשם ביצוע הסבת הדוחועל  למתנ"סים

עבור כל הוצאה  החברה למתנ"סיםהספק מתחייב, באופן בלתי חוזר, לשפות את  .20.4

לשלם בגין כל החלטה  החברה למתנ"סים שתידראשר  ,ו/או תביעה ו/או כל נזק

שתהותו או רשלנותו של שיפוטית ו/או כל רשות מוסמכת אחרת ואשר תגרם בגלל ה

 .לעיל כאמורו/או חובת ההסבה הספק בקשר עם חובת הדיווח 

  אבדן מוחלט .21

תנאי חוזה )כהגדרתו בתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח  במקרה של אבדן מוחלט .21.1

 תקופת השכירותתחשב , או במקרה של גניבה,  (1986-התשמ"ו, לביטוח רכב פרטי

 סים"לחברה למתנלי הרכב החלופי שנמסר החזרת כ במועד כאילו הגיעה לסיומה
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שלם תהיה חייבת ל סים"החברה למתנבלא שזאת לספק,  לעיל 14.2כאמור בסעיף 

יתרת דמי  או דמי שכירות נוספים, זולתכל תשלום בגין האבדן המוחלט ו/או גניבה 

ו/או כלי הרכב  בה היה כלי הרכבהקודמת שכירות, ככל שקיימת כזו, בגין התקופה 

ובגין תקופת העמדת ברכב החלופי לרשות  סים"החברה למתנבחזקת  פיהחלו

 .לעיל 14.3-ו 14.2כאמור בסעיפים  סים"החברה למתנ

, תהא וככל שטרם תמה תקופת ההתקשרות רוע האבדן המוחלטימיד עם קרות א .21.2

זכאית להזמין כלי רכב חדש במקום זה לו נגרם אבדן מוחלט,  סים"החברה למתנ

 שכירות חדשה. תקופת ואולם תחל לגבי

 החזרת כלי הרכב לידי הספק .22

את כלי  סים"החברה למתנהשכירות, מכל סיבה שהיא, תחזיר תקופת עם סיום  .22.1

, למעט אם מימשה את האופציה אתר/י השירותב הרכב לחזקתו ולשימושו של הספק

התקנים ה והספק יסיר את כללרכוש את כלי הרכב, להלן  23הנתונה לה עפ"י סעיף 

  .להלן, בתוך המועד הקבוע שם 15כאמור בסעיף  ברכב שהותקנו וספיםהנ

  . או לנהג המשתמש לחברההחזרת הרכב תתבצע כשהוא ריק מכל חפץ השייך  .22.2

הספק אחראי לשלוח בתום תקופת החכירה אדם מטעמו, וזאת לאחר פנייה של  .22.3

בון , על חשהחברההמזמין לספק לתאם איסוף זה, שייקח את הרכב/ים ממשרדי 

את הרכב/ים בתום תקופת החכירה הוא  יאסוףהספק לא אם  הספק ועל אחריותו. 

לא תהיה חייבת  והחברה החברהלא יוכל לבוא בדרישה ו/או בכל טענה שהיא כנגד 

 .בתשלום נוסף בגין תקופה זו

 רכבי הליסינגאופציה לרכישת  .23

לחברה נת , ניתפי הסכם זהל סים"החברה למתנבכפוף למילוי כל התחייבויות  .23.1

, כולם או חלקם, בתום אופציה לרכוש את רכבי הליסינג או למי מעובדיה סים"למתנ

מהמחיר הנקוב במחירון לוי יצחק, או כל  85%-תקופת השכירות, במחיר השווה ל

, דכני למועד הרכישה, לסוג רכב הליסינגמחירון אחר שיהא מקובל על הצדדים, הע

 ולאחר ביצוע הפחתות על פיו.  בצירוף התוספות המצוינות במחירון 

, ליסינג רכבעד תום תקופת השכירות של כל  תודיע לספק בכתב סים"החברה למתנ .23.2

 סים"החברה למתנאם ברצונה או ברצון מי מעובדיה לממש את האופציה לרכשם, ו

ימים ממועד  14ו/או מי מעובדיה ישלמו את התמורה בגין רכישת כלי הרכב בתוך 

 .תום תקופת השכירות

, מעובדיה אופציה לרכוש את רכבי הליסינגאו למי  סים"לחברה למתנכמו כן, ניתנת  .23.3

 30כולם או חלקם, במהלך תקופת השכירות, לאחר מתן הודעה מוקדמת לספק בת 

 יום בכתב, בתנאים המפורטים להלן:

ה לרכוש איזה ידרצון מי מעובעל רצונה או  סים"החברה למתנהודיעה  .23.3.1

רכב או מי מעובדיה תמורת  סים"החברה למתנ וישלמ, רכבי הליסינגמ

 )על פי מחיר רכב הליסינגהמקורי של  סכום השווה למחיר הליסינג

ממחירו המקורי בגין  1.25%היבואן במועד רכישתו על ידי הספק( בניכוי 

, בצירוף סים"החברה למתנכל חודש שכירות עד ליום הרכישה על ידי 

חיר המקורי ליבואן על ידי הספק הפרשי הצמדה למדד ממועד תשלום המ

ותשלום תמורתו  עובדיה/סים"החברה למתנועד למועד רכישתו על ידי 

 כאמור.
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 חובה ביטוחבפני הספק תעודת יציגו ו/או העובד  סים"החברה למתנ .23.3.2

 לרכוש ממנו. שברצונם רכב הליסינגתקפה בגין 

רכב הספק ישלם את סכום האגרה הכרוכה בהעברת הבעלות לגבי  .23.3.3

 ינג.הליס

תסתיים תקופת זה,  23.3מובהר, כי עם מימוש האופציה לפי סעיף  .23.3.4

אשר  ממצבת רכבי הליסינג,והוא יגרע השכירות לגבי רכב הליסינג 

כן מובהר, כי רכב ליסינג לגביו  לפי הסכם זה. סים"לחברה למתנהושכרו 

לא ישולם בגינו פיצוי מוסכם כאמור  זה 23.3מומשה האופציה לפי סעיף 

 להלן. 8.1.4לעיל ולא ימנה לצורך סעיף  8.1.2בסעיף 

 ערבות ביצוע .24

ערבות אוטונומית, בלתי  לחברה למתנ"סיםמציא הספק ה כתנאי לחתימת הסכם זה .24.1

או חברת ביטוח שברשותה  תלויה ובלתי מותנית, צמודה למדד, מאת בנק ישראלי

להבטחת  ,1981-מ"ארישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התש

להסכם ומהווה חלק  'בכנספח מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם, בנוסח המצורף 

על סך של מעת לעת,  החברה למתנ"סיםבלתי נפרד הימנו, או בנוסח שיקבע ע"י 

 . (חדשים לף שקליםא שבעים וחמישה),₪ 75,000

דעתה על ידי תהא רשאית לחלט את הערבות בכל עת בה הופרה ל החברה למתנ"סים .24.2

הספק הוראה ו/או הצהרה ו/או התחייבות על פי הסכם זה מבלי להיזקק לפניה 

תהא  החברה למתנ"סיםלערכאות, לבוררות ו/או להליך משפטי או דיוני אחר. 

רשאית להשתמש בכספים המחולטים לכיסוי כל אשר לדעתה מגיע לה מהספק עקב 

דרישה ו/או תביעה ו/או זכות הפרת ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מכל טענה ו/או 

 אחרת.

בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של  החברה למתנ"סיםהשתמשה  .24.3

הערבות יהא הספק חייב לחדש את הערבות או להשלים כל סכום שהיה חלק 

מהערבות לפני הגביה האמורה, תוך שבוע ימים מהיום בו קיבל הספק הודעה על 

 צתה.גביית הערבות, כולה או מק

 אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויות הספק. .24.4

ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות  60כשהיא תקפה למשך  נמסרההערבות  .24.5

ותוקפה יוארך מפעם לפעם ע"י הספק, כך שהיא תישאר בתוקף עד למאוחר מבין 

רון שנותר תקופת השכירות של הרכב האח גמריום לאחר  60( 1המועדים כדלקמן: )

 גמר חשבון סופי.לאחר יום  60( 2) סים"החברה למתנבידי 

האופציה להארכת תקופת ההתקשרות, יאריך הספק  החברה למתנ"סיםמשה ימ .24.6

לפני תום תקופת ההתקשרות את הערבות הבנקאית באופן שהערבות תהיה בתוקף 

תוקפה יוארך כאמור ו תקופת ההתקשרות המוארכתיום לאחר תום  60 -עד ל

 לעיל. 24.5בהוראות סעיף 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הערבות, לרבות שינויה והארכתה עבור הספק  .24.7

, אולם אין האמור גורע מסמכות כאמור בהסכם זה, תעשה על ידו ועל חשבונו

 לדרוש את הארכת תוקף הערבות ו/או חילוטה. סים"החברה למתנ
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החברה ה יסודית המקנה בידי נה הפריהבסעיף הקבועה הספק התחייבות הפרת  .24.8

החברה , את הזכות לבטל את ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מזכויות למתנ"סים

 על פי כל דין. למתנ"סים

 

 ביטוח  .25

הספק יבטח את כלי הרכב, הנוהג והנוסעים בו על חשבונו  -ביטוח חובה רכב  .25.1

 1970-התש"ל( נוסח חדש) בביטוח חובה כנדרש בפקודת ביטוח רכב מנועי ואחריותו

, או תוספת וזאת ללא הגבלה ,1975-וחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה

גיל הנהג, ותק רישיון הנהיגה, מספר תביעות קודמות מין הנהג, בקשר עם תשלום 

בשלוש השנים האחרונות של כל הנוהגים ברכב בדרך קבע ומספר שלילות רישיון 

  .גים ברכב בדרך קבעהנהיגה בשלוש השנים האחרונות של כל הנוה

הספק מתחייב להעביר לנציג החברה את תעודות החובה המשולמות או לחילופין  .25.2

אצל  בתעבורה העתק נאמן למקור של תעודות החובה שנחתמו ע"י קצין הבטיחות

  .יום טרם תחילת תקופת הביטוח של כלי הרכב 14הספק, לפחות 

לכל ₪  600,000 חריות שלא יפחת מבגבול א -לכלי הרכב וביטוח צד ג'  ביטוח מקיף  .25.3

בכיסוי שלא יפחת מתנאיה של הפוליסה . שני סוגי הביטוחים יהיו רכב לשנת ביטוח

תנאי חוזה לביטוח רכב )התקנית כהגדרתה בתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח 

כולל ההרחבות המקובלות בשוק מעת לעת, לרבות כיסוי  ,1986-, תשמ"ו(פרטי

שסופקו על ידי הספק וכן כיסוי בגין רעידות אדמה, טימדיה ולהמשמשות ולמערכות 

שביתות, כיסוי לפרעות ומהומות, גניבה ופריצה, נזקי מרכב תחתון, ביטוח אביזרים 

שמגיעים באופן אינטגראלי עם הרכב במועד מסירתו למזמין והוצאות הגנה 

  .משפטית

ו/או כל נזק לחפץ אישי  למען הסר ספק יודגש, כי בכל מקרה בו יגרם פגם ו/או אבדן .25.4

לא יהא הדבר תחת  אשר הושאר במכונית המושכרת על ידי מי מהמשתמשים בה

אחריותו של הספק אלא תחת אחריותו של המשתמש ברכב והספק לא יצטרך 

לפצותו ו/או לשפותו בגין אותו הנזק לחפץ כאמור. יובהר כי האמור לעיל לא יחול 

הרכב ולא יחול על ציוד/ חפץ שהותקן ע"י  לגבי חפץ שהינו חלק אינטגרלי מכלי

  .הספק ו/או מי מטעמו

הביטוחים המפורטים בסעיף זה לעיל יערכו על שם הספק ועל שם החברה ויכסו נהג  .25.5

הנוהג ברשות החברה ו/או ברשות מחזיק הרכב מטעמו שברשותו רישיון נהיגה תקף 

 . (ובכלל זה נהג צעיר וחדש)לסוג הרכב כאמור 

  ת.יף יכלול סעיף השבה לקדמות, ללא עלות נוספהביטוח המק .25.6

יום  14פק מתחייב להעביר לנציג החברה עותק פוליסות המקיף/צד שלישי לפחות הס .25.7

מבטח את כלי הרכב בביטוח . אם הספק טרם תחילת תקופת הביטוח של כל כלי רכב

ימציא לחברה אישור חתום בידי מורשה החתימה של  עליועצמי, כמפורט להלן, 

  .פק בדבר עריכת ביטוח עצמיהס

כם בזאת, כי על אף האמור בסעיף זה, רשאי הספק שלא לבטח את כלי הרכב מוס .25.8

למעט ביטוח רכוש כלפי צד )בביטוח מקיף מפני נזק העלול להיגרם לכלי הרכב 

. אולם כל האמור בהסכם זה, בדבר ביטוח כלי הרכב בביטוח מקיף כאמור, (שלישי

ח במלואו על ידי הספק, באופן שהחברה תהא פטורה יחול כאילו נערך הביטו
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מאחריות לכל אבדן או נזק שהפיצוי בגינו היה אמור להשתלם על ידי חברת הביטוח, 

השתתפות בתשלום . למען הסר ספק, החברה לא תחוייב אילו נערך הביטוח במלואו

  עצמית בכל מקרה.

בעת הימצאם בחצריה  מובהר, כי החברה לא תהא אחראית לנזק שיגרם לכלי הרכב .25.9

  .ו/או בכל מקום אחר, הכול בכפוף להוראות סעיפי הביטוח והאחריות בהסכם זה

כל הרכבים בהסכם יבוטחו עם מרכיב ביטוחי זה, ללא  -טוח נהג חדש/צעיר בי .25.10

 ו/או מגבלה. תוספת עלות

וכלפי כל מי שמורשה לנהוג בכלי  סים"החברה למתנלוקח על עצמו כלפי הספק  .25.11

( אחריות לנזקים לכלי הרכב ולנזקים לרכוש של צד חדשולל נהג צעיר ונהג הרכב )כ

שלישי ולנזקי גוף לצד שלישי שאינם מבוטחים בביטוח חובה )כל הנ"ל להלן ביטוח 

 מקיף( שנגרמו כתוצאה מאירוע תאונתי מכל סוג.

נגרמו הוכיח, כי למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הספק לא יהיה אחראי לנזקים ש .25.12

 דון על ידי מי שכלי הרכב ניתן לשימושו הקבוע.בז

שא בתשלום הוצאות משפטיות הנדרשות לצורך הגנה ימוסכם בזאת, כי הספק י .25.13

במקרה של הליכים משפטיים פליליים לרבות ייצוג וליווי על ידי עורך דין משפטית 

₪  20,000בגין עבירות תנועה שנעשו על ידי הנוהגים ברכב המורשים לנהוג בו עד סך 

ללא הגבלה כלשהי וללא הגבלה  לכל מקרה לכל אחד מכלי הרכב לכל שנת ההסכם

יבחר המשתמש לשכור את אם בדבר זהות נותן שירותי ההגנה המשפטית כאמור. 

 .שירותי ההגנה המשפטית של הזוכה, לא תהיה הגבלה בדבר גובה הכיסוי

לכל כלי רכב לכל ₪  600,000אחריות הספק לנזקי צד שלישי תהייה מוגבלת לסך של  .25.14

 שנת הסכם.

אחריות הספק לנזקי גוף שאינם מבוטחים בביטוח חובה תהיה מוגבלת לסך של  .25.15

 לכל כלי רכב לכל שנת הסכם.₪  500,000

רשאית  סים"החברה למתנלאחר מיצוי גבולות האחריות לגבי כלי רכב מסוים תהיה  .25.16

 הצדדים. לרכוש גבולות אחריות חדשים תמורת תשלום נוסף שיסוכם בין

בקרות מקרה של נזק לצד שלישי, ייקח הספק על עצמו ועל חשבונו את הטיפול  .25.17

בנזקי צד שלישי וסילוק הנזקים, ובמקרה של תביעה משפטית, את הטיפול בתביעות 

 צד שלישי.

מתחייבת להודיע בכתב לספק על קרות מקרה נזק לכלי הרכב  סים"החברה למתנ .25.18

 יע לידיעתה.ו/או לצד ג' סמוך לאחר שהדבר יג

על כל סכום  ו/או את המשתמש ברכב סים"החברה למתנהספק מתחייב לשפות את  .25.19

  לשלם, הנמצא באחריותו של הספק כאמור לעיל. שיחוייבו

  .שא בהשתתפות עצמיתיתלא  סים"החברה למתנמובהר, כי  .25.20

 הוראות נוספות למקרי תאונה או גניבה .26

כי בכל מקרה של תאונה  ,נ"סיםהחברה למתמבלי לגרוע מאחריות הספק מתחייבת  .26.1

 כדלקמן: סים"החברה למתנ או גניבה תנהג

 תודיע על כך תוך זמן סביר לספק. .26.1.1
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תמלא דו"ח בכתב ושתשלח לספק פרטים מלאים אודות ככל שיהא צורך,  .26.1.2

  התאונה.

 תודיע למשטרה במקרה של גניבה. .26.1.3

 רוע במהלכו נפגע אדם.יתודיע למשטרה במקרה א .26.1.4

 

ל את שמות וכתובות הצדדים המעורבים בתאונה תפעל ככל יכולתה לקב .26.1.5

 ושל עדים לתאונה.

שיון יתפעל לקבל את מספר הרישוי של כלי הרכב המעורב/ים, פרטי ר .26.1.6

 הרכב ופרטי הביטוח של כלי הרכב האמור. 

תמסור לספק, כל הזמנה לדין, תביעה ו/או כל מסמך אחר הנוגעים לכל  .26.1.7

החברה ה שיגיעו לידי תביעה, אישום או הליך משפטי הקשור בתאונ

 .  למתנ"סים

לגרוע כדי לעיל ב 26.1 כמפורט בסעיף החברה למתנ"סיםבויותיה של יאין בהתחי .26.2

 27-ו לעיל 25מחבויות הספק עפ"י הסכם זה ובכלל זה גם מהתחייבויותיו עפ"י סעיף 

 להלן.

 אחריות פיצוי ושיפוי .27

לכל נזק, הפסד או אבדן, לגוף ו/או לרכוש שייגרמו ראי על פי כל דין אחהספק  .27.1

במישרין או בעקיפין לחברה או מי מטעמה ו/או לצד ג' כלשהו, בשל או עקב מעשה 

או מחדל של הספק, עובדיו, שלוחיו, קבלני המשנה שלו, או כל אדם או גוף אחר 

 .הפועל בשמו או מטעמו או הנובע ממעשה או מחדל כאמור

הספק לבדו יישא באחריות לכל אובדן או נזק שיגרם לכלי הרכב ויתקן על חשבונו   .27.2

כל פגם או קלקול בכלי רכב, בין אם נגרמו עקב מעשה או מחדל של החברה או מי 

מטעמה ו/או של המשתמשים בכלי הרכב, בין אם נגרמו על ידי צד שלישי, בין אם 

כל סיבה אחרת והכל למעט אם הספק נגרמו עקב תאונה, תקלה או גניבה ובין אם מ

יוכיח שהחברה ו/או המשתמשים גרמו לנזק בזדון. מובהר, כי במקרה של פגם או 

שא הספק יקלקול אשר נגרמו עקב תאונה בעת שכלי הרכב היה בידי המשתמש י

 ללא חיוב החברה, או המשתמש מטעמה. בעלות התיקון

די לכל נזק, אובדן או הפסד שהוא בנוסף לאמור לעיל, יהיה הספק אחראי באופן בלע .27.3

למען הסר  .חייב לערוך לגביהם ביטוח לכלי הרכב, אף אם לא ערך ביטוח כאמור

לא יישא  –ספק, הוכח כי התנהגות זדונית של הנהג גרמה להיעדר כיסוי ביטוחי 

 .הספק בנזקים כלשהם שייגרמו עקב כך

וכל משתמש בכלי  הספק מצהיר בזאת כי הוא פוטר את החברה, הבאים מטעמה  .27.4

הרכב מאחריות לכל אבדן או נזק העלול להיגרם לרכוש כלשהו של הספק, לרבות 

או עקב תאונה, גניבה, תקלה או מכל סיבה  /עקב מעשה או מחדל של מי מהם ו

אחרת, אולם פטור כאמור לא יחול במקרה של נזק בזדון שנגרם על ידי החברה או 

 .מי מטעמה
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י של הספק, אשר בוצעה על ידי הספק בהתאם להסכם אישרה החברה פעולה כלשה .27.5

לא ישחרר האישור האמור את הספק מאחריותו  -זה או על פי דרישות החברה 

 .המקצועית או מאחריות אחרת בגין שירותיו או כל חלק מהם ולאיכותם

27.6. n בלי לגרוע מהוראה אחרת בהסכם זה או מכל תרופה או סעד אחרים על פי דין או

הספק יפצה ו/או ישפה את החברה ו/או הבאים מטעמה ו/או כל    ה,זעל פי הסכם 

נזק או אבדן שהוא אחראי להם על פי דין או על  ד, משתמש בכלי הרכב בגין כל הפס

פי הסכם זה, ובמקרה של טענה או תביעה של צד שלישי תהא החברה רשאית להטיל 

 החברהכי ההגנה של על הספק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל על חשבונו את הלי

מפני הטענה/התביעה. הספק ישלם את כל ההוצאות, הפיצויים ושכר הטרחה 

בין אם נוהלה על ידי )דין שהוצאו לצורך הגנה מפני תביעה/טענה כאמור -לעורכי

בתנאי שהחברה תודיע לספק  (,הספק ובין אם נוהלה על ידי החברה או מטעמה

ניהול הליכי הגנתו של הספק, על בכתב, במועד קרוב ובלבד שאינו פוגע ב

ומתן נלווה להסדר,  -הטענה/התביעה וכן תאפשר לספק את ניהול ההגנה וכל משא

 ה.אך אלה לא ייעשו אלא בהסכמתה המפורשת בכתב של החבר

למען הסר ספק מובהר בזאת כי התחייבויות הספק על פי סעיף זה יישארו בתוקפן  .27.7

 ., ללא הגבלת זמןגם לאחר סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא

 המחאת זכויות וחיובים .28

הספק מתחייב שלא להסב או להעביר בדרך אחרת את זכייתו, כולה או חלקה, ו/או   .28.1

הסכם זה, כולו או חלקו, ו/או להעביר ו/או למסור לאחר כל זכות ו/או חובה הנובעת 

אם כן ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב  ממסמכי המכרז ומהסכם זה, אלא

נאים כפי שתתנה החברה. ניתנה הסכמת החברה כאמור, ימשיך הספק להיות ובת

כלשהי על פי  אחראי כלפי החברה בכל הנוגע לביצוע התחייבויותיו, אחריותו או חובה

 מסמכי המכרז והסכם זה ו/או על פי הדין כפי שהיו במועד ביצוע ההסבה.

ת זכויות לטובת גוף הנמנה על יודגש, כי שעבוד או משכון או המחא, על אף האמור לעיל  .28.2

אחד המפורטים להלן, אשר מימן את רכישת כלי הרכב, לא יהיה טעון אישור החברה 

קרן פנסיה, מבטח, תאגיד בנקאי או גופים אחרים  אלא מתן הודעה בכתב לחברה:

 ."1968 -בחוק ניירות ערך, תשכ"ח ( של התוספת הראשונה4 – 1המצוינים בסעיפים ) 

לאישור המחאת  החברה למתנ"סיםפק מובהר, כי כל בקשה של הספק מלמען הסר ס  .28.3

בכתב, וכל  לחברה למתנ"סיםתוגש  לעיל, 28.2שאינה על פי סעיף זכויות או חובות 

 להמחאה כאמור יהא תקף רק אם ייעשה בכתב ומראש. החברה למתנ"סיםאישור של 

יף זה תהא בטלה כל מסירה או העברה שיתיימר הספק לעשות בניגוד להוראות סע  .28.4

 ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

רשאית להמחות ו/או לשעבד ו/או למשכן ו/או להסב את זכויותיה  החברה למתנ"סים  .28.5

לקבל לכך הסכמה ו/או התחייבויותיה לפי הסכם זה, כולן או חלקן, בלי שתידרש 

ולחתום על כל  החברה למתנ"סיםהספק מתחייב לשתף פעולה עם כלשהי מצד הספק. 

, ככל שיתבקש, אם יתבקש, לאישור ו/או לביצוע האמור בסעיף זה ובלבד שמסמך מסמך

כאמור לא יגרע מזכויות הספק על פי הסכם זה ולא יטיל עליו חבות כספית נוספת מעבר 

 לאמור בהסכם זה.

 הגבלת שינויים בתאגיד הספק .29
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ל ידי במידה וייעשה שינוי בתאגידו, בין ע לחברה למתנ"סיםהספק מתחייב להודיע  .29.1

הוספת חבר או שותף, על ידי העברת זכויות הוספתן או חלוקתן מחדש, על ידי הקצאת 

מניות מחדש, על ידי העברת מניות או הקצאת מניות חדשות, בין שנעשו בין חברי 

התאגיד לבין עצמם ובין מי שאינו חבר התאגיד, באופן שמשנה את הון המניות 

בתאגיד הספק היא בידי תאגיד אחר או אם  וכן במקרה שהשליטה 50%והשליטה במעל 

 היו מניות ממניותיו בידי תאגיד אחר.

 לחברה למתנ"סיםלעיל, יהיה  29.1כאמור בסעיף  לחברה למתנ"סיםהודיע הספק  .29.2

שיקול דעת סופי ומלא לבטל החוזה מכאן ואילך, אף בלא צורך בנימוק נוסף, ובלבד 

  ום לפני מועד הביטול.י 30שתודיע על כך לספק בהתראה מוקדמת של 

 

 מעמד הספק .30

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי הספק הינו "קבלן עצמאי", וכי לא קיים בין הצדדים  .30.1

או מי מטעמם יחס של עובד ומעביד ו/או יחס של מרשה ומורשה ו/או יחסי ו/

לקבל על עצמו התחייבויות כלשהן ו/או מי מטעמו שותפות, וכי אין בכוחו של הספק 

. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי עובדי הספק וכל החברה למתנ"סים בשמה של

, לא יחשבו בכל מקרה שהוא כעובדיה של מימוש ההסכםלה המועסקים מטעמו בא

 .החברה למתנ"סים

היה ויקבע על ידי פורום מוסמך, על אף הסכמת הצדדים המפורשת, כי נתקיימו  .30.2

ן מי מבין עובדי הספק או המועסקים לבי החברה למתנ"סיםיחסי עובד ומעביד בין 

לבין הספק, מתחייב  החברה למתנ"סיםאו נתקיימו יחסי שליחות בין ו/מטעמו, 

מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק  החברה למתנ"סיםהספק לפצות ולשפות את 

החברה לשם כך תהא ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר ייגרמו לו כתוצאה מכך. 

 24פרוע את ערבות הבצוע שניתנה בהתאם להוראות סעיף רשאית אף ל סים"למתנ

 .להסכם

אין בהוראות סעיף זה כדי ליצור הסכם לטובת צד ג' כלשהו, לרבות עובדי הספק  .30.3

 ו/או עובדי קבלני משנה שלו, ככל שיהיו.

 

 כבוןיקיזוז וע .31

תהא רשאית לקזז כספים המגיעים ממנה לספק  החברה למתנ"סיםמובהר בזאת, כי  .31.1

ור שהוא, מכספים המגיעים לה מהספק מכל מקור שהוא, לרבות על פי מכל מק

 . ולרבות מערבות הביצוע הסכם זה ו/או הסכם אחר שבין הצדדים ו/או על פי דין

לחברה מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר בזאת, כי במידה ויגרם נזק מסוג כלשהו  .31.2

ו/או עובדיו ו/או נהגיו ו/או למי מטעמה ו/או לצד ג' כלשהו ע"י הספק  למתנ"סים

ו/או אחר מטעמו והנובע מאי ביצוע התחייבויות הספק כמתחייב מההסכם, לרבות 

ו/או דו"ח ו/או חיוב  של נציג הספקו/או תאונה נזק מסוג כלשהו עקב נהיגה רשלנית 

לקזז את סכום הנזק  החברה למתנ"סים, תהא רשאית בגין נסיעה בכביש אגרה

 .ו/או מערבות הביצוע גין שירותי הליסינגמהתמורה המגיעה לספק ב

טלטלין שבבעלות הספק ימרכב וכבון בקשר לכל יתעמוד זכות ע לחברה למתנ"סים .31.3

 שיהיו באתר השירות.
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כבון יהספק מוותר בזאת על כל זכות המוענקת לו בדין או בהסכם לקיזוז ו/או לע .31.4

 מכל מין וסוג. 

 ספקהוסילוק דרישות  חשבון סופי .32

, כי אין בכוונתה למסור לספק הזמנות נוספות וכן, כי סים"למתנ החברהמשמצאה  .32.1

על כך לספק,  סים"החברה למתנהסתיימה תקופת השכירות של כלל הרכבים, תודיע 

חשבון סופי  סים"לחברה למתניגיש , ההודעה כאמוריום מיום  30-לא יאוחר מאשר, 

 בצירוף כל המסמכים הקשורים בו.

 ספקשל ה תביעותיו ודרישותיוכל סופית וממצה של  חשבון הסופי יכלול רשימהה .32.2

יה שלא מצאו את ביטוין י. כל דרישה, תביעה, זכות או ציפמכל מין וסוג שהם

ויתר עליהן ולא יהא רשאי לתבוע בגינן.  ספקהמפורש בחשבון הסופי ייראו כאילו ה

יות שומר לעצמו זכו ספקהלמען הסר הספק יובהר, כי חשבון סופי שישתמע ממנו ש

ו/או תביעות ו/או דרישות שאינן מפורטות ומנויות בו, לא ייחשב כחשבון סופי 

. אין באמור כדי ספקלהתעלם ממנו ולהשיבו ל תרשאי יההת סים"החברה למתנו

, בין שהופיעו בין שלא ספקהלהיענות לאילו מדרישות  החברה למתנ"סיםלחייב את 

 הופיעו בחשבון הסופי. 

סעיף זה כדי לגרוע מהאמור לעיל ומהעובדה כי דרישות שלא בודגש, כי אין באמור מ .32.3

 הוגשו במועדים המפורטים בו פקעו ולא ניתן יהיה להגישן עוד. 

לסילוק סופי של כל  ספקקבע את הסכום המגיע לתיחשב ות סים"החברה למתנ .32.4

בקשר  הדרישותיו בגין החוזה, על פי הוראות החוזה ועל סמך כל החומר שנאסף בפני

את גובה  החישובים דלעיל יקבע על פית החברה למתנ"סים .השירותיםלמתן 

וכל סכום המגיע כתשלומי ביניים  ספקהתשלום הסופי, בניכוי כל סכום ששולם ל

 .("התשלום הסופילהלן: ")בקשר עם חוזה זה  ספקמה סים"לחברה למתנ

שיקבע הסופי הנו חתימה על כתב סילוק תביעות בנוסח כפי ביצוע התשלום נאי לת .32.5

זה ביחס  הסכםמעת לעת, וקיומן של יתר הדרישות ב סים"החברה למתנידי  - על

קיים את  ,אולם ,לחתום על מסמך סילוק התביעות ספקה. לא הסכים לאותו שלב

את הסכום שאינו שנוי  ספקל סים"החברה למתנשלם תיתר הדרישות לשלב זה, 

 .במחלוקת

החברה לעיל, תהיה רשאית  32.2 - 32.5 בהתחייבויותיו על פי סעיפים ספקלא עמד ה .32.6

את הסכום שאינו שנוי במחלוקת ולהביא הסכם זה לסיומו  ספקלשלם ל סים"למתנ

 באופן חד צדדי.

ימים  45זמן של לחודש הקרוב לאחר תום פרק  10 -ב לספק תשלום הסופי ישולםה .32.7

 . מהיום שהוגש ובמידת אישורו

או אף בשלב הכנתו של כל  ון הסופי,בשלב הכנתו ואישורו של החשב ,אם יימצא .32.8

עולה על ספק כי סך כל התשלומים שהועברו עד אותה עת ל כלשהו,תקופתי חשבון 

 ספקועל ה ספקסך כל התמורה המגיעה לו, הרי שההפרש הוא תשלום ששולם ביתר ל

 הספקימים ממועד שהתקבלה אצל  15במזומן, תוך  סים"לחברה למתנלהחזירו 

הצמדה למדד מיום התשלום עד , בתוספת סים"ברה למתנהחבכתב של  הדרישת

ריבית החשב הכללי, מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בתוספת ליום ההחזר ו

לקזז את תשלומי היתר  החברה למתנ"סיםשל  הבפועל. אין האמור לעיל גורע מזכות

או לגבותם באמצעות  לספק הבתוספת ההצמדה כאמור, מכל סכום המגיע ממנ
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אחר שבינו לבין  הסכםזה או לכל  לצורך הסכםהמציא  הספקש תהערבו חילוט

 או לגבותם בכל דרך אחרת. סים"החברה למתנ

הריבית בשיעור שיתפרסם מידי פעם על ידי  -" ריבית החשב הכללילעניין סעיף זה "

החשב הכללי במשרד האוצר, לרבות חישוב הריבית שייעשה בהתאם להנחיות החשב 

  רסמו מזמן לזמן.הכללי, כפי שתפ

 תרופות .33

תחשב כהפרה יסודית כמפורט בחוק החוזים הבאים  סעיפיםההפרת אחד או יותר מ .33.1

, 14.2עד  14.1, 13, 11.1, 9.7עד   9.2, 5 :1970 –)תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א 

 .32.8-ו 29.2, 28, 27-24

מהוראות הסעיפים להלן מבלי לגרוע מכלליות האמור תחשב הפרה של אחת או יותר  .33.2

 הפרה יסודית של ההסכם:

לתקופה כלשהי מבלי לקבל על כך בכתב  יםהספק הפסיק את מתן השירות .33.2.1

 .החברה למתנ"סיםומראש את הסכמת 

כלי רכב שהוזמן במועד ו/או לא העמיד  לחברה למתנ"סיםהספק לא סיפק  .33.2.2

 תקופתלרשותה כלי רכב חלופי ו/או העמיד כלי רכב חלופי אך לאחר תום 

 שהוזמן לכתחילה. יום לא סיפק את כלי הרכב 30

הספק הפך לחדל פירעון ו/או ניתן כנגדו צו לכינוס נכסים ו/או צו הקפאת  .33.2.3

הליכים ו/או צו פירוק )לרבות פירוק מרצון(, ו/או שהספק בצע סידור עם 

נושיו או לטובתם, ו/או שהגיש הספק בקשה או שתוגש כנגדו בקשה, לפירוק 

ימים  14נוס נכסים ו/או להקפאת הליכים, אשר לא תבוטל תוך ו/או לכי

 ממועד הגשתה. 

ימים ממועד הטלתו  14הוטל על נכס מנכסי הספק עיקול, אשר לא יוסר תוך  .33.2.4

 ובפרט על אחד מהרכבים נשוא השירות. 

 –הספק יזנח ו/או יסתלק מביצוע ההסכם. בסעיף זה "זניחה או הסתלקות"  .33.2.5

 ימים.  7שך הפסקת מתן השירותים למ

הספק ינסה להסב את ההסכם לאחר, כולו או כל חלק ממנו, בלי הסכמת  .33.2.6

 בכתב ומראש. החברה למתנ"סים

הספק יורשע בפלילים בעבירה המקימה חשש שיש בה כדי לפגוע בקיום  .33.2.7

 התחייבויותיו לפי ההסכם.

הספק או אחר בשמו ייתן או יציע לאדם הקשור בהסכם זה ו/או במתן  .33.2.8

חד ו/או מענק ו/או טובת הנאה שאין אותו אדם זכאי לה על השירותים, שו

 פי דין או הסכם.

 החברה למתנ"סיםלעיל תהא  33.2ו/או  33.1הפר הספק את החוזה, כמפורט בסעיף  .33.3

 רשאית אף מבלי לבטל את ההסכם:

לעמוד על קיום החוזה ולדרוש מהספק לקיים את ההוראה ו/או לתקן את  .33.3.1

( ימים מיום מתן ארבעה עשר) 14תחייבות, תוך ההפרה של ההוראה ו/או הה

ההודעה לספק ו/או להמשיך ולקיים את הוראות החוזה במלואן, והספק 

פיצויים על הנזקים שנגרמו ו/או  לחברה למתנ"סיםיהא חייב לשלם 
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, כתוצאה מההפרה כאמור במידה ולא תיקן לחברה למתנ"סיםשייגרמו 

 ההפרה במועד שנקבע לכך.

ים נשוא ההסכם ו/או כל ציוד אחר השייכים לספק ו/או לעכב את הרכב .33.3.2

 הנמצאים בחזקתו.

להפסיק, דרך קבע או באופן ארעי, את המשך מתן השירותים, כולו או  .33.3.3

 להלן. 35חלקו, על ידי הספק ולנקוט בדרכי הפעולה המפורטים בסעיף 

 תביעת פיצויים נגד הספק על החברה למתנ"סיםאין באמור לעיל בכדי למנוע מ .33.4

כתוצאה  לחברה למתנ"סיםהפרת ההסכם בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם 

 מההפרה.

לא תיקן הספק את ההפרה כאמור ו/או לא מילא אחר הוראה ו/או התחייבות, כפי  .33.5

לבטל  החברה למתנ"סיםולשביעות רצונה, רשאית  החברה למתנ"סיםידי -שנדרש על

ימים ארבעה עשר( ) 14דעה של הסכם זה עקב הפרתו היסודית על ידי הספק בהו

( יום מראש ובלבד שנתנה שלושים) 30מראש ועקב הפרה שאיננה יסודית בהודעה בת 

 התראה מראש ובכתב כאמור, וההפרה לא תוקנה במהלך התקופה הנ"ל.

את ההסכם, יהא הספק חייב לשאת בנזקים שנגרמו ו/או  החברה למתנ"סיםבטלה  .33.6

 מההפרה ו/או אי הקיום כאמור. כתוצאה  לחברה למתנ"סיםשייגרמו 

לחלט את כתב  החברה למתנ"סיםאין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של  .33.7

הערבות הבנקאית שהמציא הספק ו/או לקבל כנגד הספק כל סעד משפטי על פי כל 

 דין.

 פיצויים מוסכמים .34

זאת ב ,, מוסכםלעיל 11.1.6.3ומהאמור בסעיף  לעיל 33מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .34.1

או כל אי עמידה כי הפרה יסודית של ההסכם שעילתה באיחור אספקת הרכבים ו/

זכות לפיצוי קבוע,  לחברה למתנ"סיםב הספק בהסכם זה, תקנה במועדים להם מחוי

, בגין כל כלי רכב, ו/או על כל צמוד למדד₪  200 שלמוסכם ומוערך מראש בסכום 

בקיום ההסכם ובין אם בחרה  םהחברה למתנ"סייום איחור, וזאת בין אם בחרה 

 בביטולו, והכל מבלי לגרוע מכל זכות ו/או פיצוי על מלוא נזקיה בנסיבות העניין. 

אם רכב חלופי תו הספקבכל מקרה בו יהיה הרכב הקבוע מושבת ולא יועמד על ידי  .34.2

ליום לכל רכב,  ₪  100סך של  לחברה הספקישלם  בהתאם להוראות הסכם זה, 

  .את בנוסף להפחתת התמורה בהתאם ובאופן יחסיוז כפיצוי מוסכם

בגין כל הפרה יסודית אחרת שאינה איחור באספקת הרכבים כאמור ישלם הספק  .34.3

, צמוד למדד₪  400 שלפיצוי קבוע, מוסכם ומוערך מראש בסכום  לחברה למתנ"סים

בקיום ההסכם ובין אם בחרה בביטולו, והכל  החברה למתנ"סיםוזאת בין אם בחרה 

בנסיבות  החברה למתנ"סיםלגרוע מכל זכות ו/או פיצוי על מלוא נזקיה של  מבלי

למען הסר ספק, אין בפיצוי המוסכם בכדי למחול לספק על ההפרה ועל העניין. 

לא קיים את החיוב המופר עד  הספק יהיה, בכל מקרה, לקיים את החיוב המופר.

פיצוי המוסכם שוב, יחויב הספק ב סים"החברה למתנהמועד שבו נדרש ע"י נציג 

 וחוזר חלילה.  

 ביצוע במקום הספק .35
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 החברה למתנ"סיםכל חיוב ו/או הצהרה על פי הסכם זה שלא מולאו על ידי הספק, רשאית 

בת מראש על  לאחר שניתנה לספק הודעה  לקיימו באמצעות אחרים זולתו, על חשבון הספק

עקב כל הוצאה  תנ"סיםהחברה למ, והספק ישפה את חמישה ימי עבודה על כוונתה זו

שנגרמה לה לשם קיום אותו חיוב או הצהרה שבה נתחייב הספק לכתחילה, בצירוף הוצאות 

 .12%מנהליות בשיעור מוסכם של 

 היעדר בלעדיותהסכם מסגרת ו .36

החברה הסכם זה מהווה הסכם מסגרת בלבד והוא אינו מהווה התחייבות של  .36.1

 בהיקף כלשהוושירותי ליסינג  בכלללהזמין מהספק שירותי ליסינג  סים"למתנ

, כמותבלבד נתונה הסמכות הבלעדית לקבוע את  סים"לחברה למתנ .בפרט

אין לראות בכמויות ו/או  יוזמנו השירותים.כלי הרכב לגביהם קטגוריית ודגם 

כהתחייבות  י קטגוריות ו/או דגמי הרכבים המפורטים בטופס הצעת המחירבתמהיל

 .היקף כלשהו מהספקלהזמנות באו אף כאינדיקציה 

ו/או זכות תביעה ביחס להיקף ו/או כמות ו/או  ההספק מצהיר, כי אין לו ציפיי .36.2

 לו, אם בכלל, לפי הסכם זה. התמהיל ההזמנות, שתימסרנ

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין לספק ולא תהיה לו כל בלעדיות לאספקת  .36.3

כל עת שהיא, להתקשר רשאית, ב החברה למתנ"סיםהשירותים על פי חוזה זה וכי 

עם כל ספק אחר בהסכם למתן שירותי ליסינג ו/או שירותי השכרת כלי רכב ו/או 

אחרים דומים, בין הקשורים זהים ו/או רכישת כלי רכב ו/או אספקת שירותים 

ישירות לשירות נשוא מכרז זה או בעקיפין בכל דרך שתראה לה לנכון ולספק לא 

אין בהתאם,  כאמור. החברה למתנ"סיםולת תהיה כל טענה ו/או התנגדות לפע

באמור בהסכם זה או בכל הקשור בו כדי להגביל את יכולתו של המזמין  לפרסם 

מכרזים ו/או להתקשר בכל דרך עם צד שלישי כלשהו, לשם קבלת שירותים ו/או 

עבודות בכל עניין שהוא, ובכלל זה, שירותים ו/או עבודות מהסוג נשוא הסכם זה, על 

 ול דעתו המוחלט של המזמין.פי שיק

 סודיות .37

הספק מתחייב לשמור על סודיות, לא לגלות לצדדים שלישיים כלשהם ולא לעשות שימוש, 

בידיעות ובפרטים, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת, שנמסרו לו או הגיעו לידו תוך כדי 

ובדיהם, ככל מתן השירותים או בקשר אליהם. הספק מתחייב שגם עובדיו, קבלני המשנה וע

וכי יחתים אותם על התחייבויות מתאימה לשמירה על  שיהיו, יפעלו בהתאם לאמור לעיל

 .סודיות

 סמכות שיפוט  .38

תביעות הכרוכות בהסכם זה או הנובעות ממנו, תוגשנה אך ורק לבית המשפט בעל הסמכות 

 אביב יפו.-העניינית אשר מקום מושבו בעיר תל

 ויתור    .39

מהצדדים לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיו על פי ההסכם או על פי שום התנהגות מצד מי 

כל דין, או כשינוי תנאי מתנאי ההסכם, או כהסכמה מצדו לכל הפרה או אי קיומו של תנאי 

 כלשהו מתנאי ההסכם, אלא אם אלה נעשו בצורה מפורשת ובכתב.

 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים   .40
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חד מהם לסטות מהוראות הסכם זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים הסכמת הצדדים או א

ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות 

הניתנות להם לפי הסכם זה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה 

 וחובות לפי הסכם זה. אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות

 שינויים .41

עשה בכתב בלבד וייחתם ע"י שני הצדדים, אחרת לא יהיה לו תוקף יכל שינוי בהסכם זה י

 כלשהו.

 כתובות הצדדים   .42

מען הצדדים לצורך הסכם זה, וכל עוד לא תתקבל הודעה בדואר רשום על שינויו, יהא זה 

 המפורט בכותרת ההסכם.

 מסירת הודעות  .43

 הסכם זה טעונות כתב, זולת אם נקבע במפורש אחרת.הודעות על פי  .43.1

 -)ב( בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א7מתן ארכה, כמפורט בסעיף  .43.2

 , טעון הודעה בכתב.1970

הודעות הטעונות כתב יכולות להימסר במען הצדדים, במברק, בפקסימיליה או  .43.3

מונה  13הוראות סעיף ככל שבהתאם ל בדואר רשום, זולת אם נקבע במפורש אחרת.

הודעה בכתב לספק יכולה להימסר  - סים"החברה למתנקצין רכב שמיקומו במשרדי 

 אף לידיו.

 24, או האישית הודעה כאמור תראה כמתקבלת עם קבלתה בפועל, או עם מסירתה .43.4

שעות לאחר הפקדתה  72שעות לאחר משלוח מברק או הודעת פקסימיליה, או 

 לפי המוקדם.למשלוח בדואר רשום, הכל 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

  
  

____________________ ____________________ 
 הספק החברה למתנ"סים
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